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Enligt nuvarande förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje ska ·årsredovisning och revisorernas berättelse avges till var
och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige senast den sista mars(§ 6).
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) redovisar ett
ekonomiskt resultat för 2021 om -5,8 mnkr. Tiohundra AB redovisar ett
resultat om -33,1 mnkr för 2021 varav ränteeffekter på pensionsåtaganden
utgör -55,6 mnkr. Bolagets operativa resultat 2021 är därmed +22,5 mnkr.
Vid den sammanvägda bedömningen om målen uppfyllts helt, delvis eller inte
alls har viktiga händelser vägts in, såsom att vissa verksamheter behövt ställas
om för att upprätthålla grundläggande funktioner under pandemin. Under pandemin har heller inte alltid indikatorer varit möjliga att följa upp, varmed dessa
verksamhetsmål ändå bedömts ha uppfyllts. Den sammantagna bedömningen
är att KSON har en god måluppfyllelse.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna årsredovisning 2021.
Protokollsanteckningar
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S), Catharina Erdtman (S), Marcus Granström (S), Ann Bly Lässman (S) och
Freddie Lundqvist (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"Det kan återigen konstateras Coronapandemin har belyst fördelarna med den
unika vård- och omsorgsmodell vi har i Norrtälje kommun. Vi socialdemokrater värnar Norrtäljemodellen, och har länge efterfrågat stabila planeringsförutsättningar och en långsiktigt hållbar finansiering av vården och omsorgen.
Vi ser därför positivt på att Kommunalförbundet sjukvård och omsorg
(KSON) har fått tydliga ramar att arbeta utefter de närmaste åren.
Det är också positivt att KSON nu ges ökade ekonomiska resurser för perioden
2021-2023. Vården och omsorgen i Norrtälje har länge varit underfinansierad,
och uppräkningen utgår från alltför låga medlemsbidrag i de moderata budgetarna i Norrtälje kommun och Region Stockholm.
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Dock kan vi fortfarande konstatera att det finns en del oklarheter kvar i hur
statsbidragen fördelas från regionen och kommunen till KSON. Här behöver
det göras tydligt att KSON får den del av vårdens och omsorgens pengar som
motsvarar behovet och att den överenskommelsen som finns inte frångås.
Personalen inom vården och omsorgen har visat stor skicklighet under mycket
tuffa förhållanden under pandemiåren 2020 och 2021. Samtidigt försämrades
anställningsvillkoren för flera, något vi Socialdemokrater djupt beklagar. Vi är
övertygade om att personalen både behöver fler kollegor, och bättre
anställningsvillkor. Region Stockholm och Norrtälje kommun har fått kraftigt
ökade statsbidrag under åren 2020 och 2021 för att klara sitt uppdrag. Nu redovisas det rekordstora överskott i både region Stockholm och Norrtälje
kommun. Vi anser att man måste sluta lägga pengarna på hög. En stor del av de
resurserna borde ha gått direkt till sjukvården, äldreomsorgen och omsorgen där de behövs som mest."
Catarina Wahlgren (V),Jessica Hilweyn (V) och Thomas Magnusson (V) lämnar
protokollsanteckning enligt följande:
"Årsredovisningen slår fast att "den sammantagna bedömningen är att KSON
har en god måluppfyllelse". Det är mycket positivt.
Vi noterar också med glädje slutsatsen att KSON "visat mycket god förmåga att
hantera den pågående pandemin". För oss i Vänsterpartiet är Norrtäljemodellen
ett föredöme och något Region Stockholm i övrigt kan lära mycket av.
Men den ekonomiska situationen fortsätter att vara komplicerad. Vänsterpartiet
vill i detta sammanhang påminna om vårt regionala budgetförslag hade en
annan betalningsmodell som, till skillnad från den styrande blå-gröna majoriteten, tog stor hänsyn till de demografiska och klassmässiga realiteterna i
Norrtälje kommun.
Vårt budgetförslag hade medfört bidrag som givit en stabil ekonomi och skapat
resurser för att ytterligare utveckla och stärka verksamheterna."

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
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1. Inledning
1.1 Det här är KSON
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i
Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande
och förebyggande insatser. Kommunalförbundets medlemmar är Region Stockholm och
Norrtälje kommun som styr genom KSON:s förbundsordning. Samarbetet, som oftast kallas
”Norrtäljemodellen”, har pågått sedan år 2006 och i sin nuvarande organisationsform sedan 2016.
KSON leds av en politisk församling, direktionen, som under sig har KSON:s förvaltning.
Sammanhållen vård och omsorg
KSON:s uppgift är att tillhandahålla sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg till invånarna 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
psykiatrin 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.
• Digital nattillsyn inom hemtjänst och basal hemsjukvård.
• Digital låshantering inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering.

1.2 Förbundsdirektörens kommentar
Norrtäljemodellen är en samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm som tar
bort gränsdragningarna mellan kommun och region. Det möjliggör innovativa arbetssätt som
präglas av nära samverkan och samarbete med utförarna i kommunen som bidrar till effektiva
flöden och verksamheter.
Vid utgången av 2020 fördes dialoger mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och KSON i
syfte att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning så att verksamheten kan bedrivas med de
fördelar som Norrtäljemodellen innebär och utvecklas med en hållbar ekonomi i balans. Det
renderade i en gemensam överenskommelse som direktionen beslutat godkänna i februari 2021.
Överenskommelsen innebär stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för KSON under
perioden 2021-2023. En ekonomi i balans för KSON säkerställer att Norrtäljeborna erhåller god
vård och omsorg i paritet med övriga regionen. Stora volymökningar på grund av befolkningsökning och den demografiska strukturen i Norrtälje innebär att utvecklings- och effektiviseringsarbetet behöver fortsätta intensifieras i nära samverkan Region Stockholm och Norrtälje
kommun.
Det gångna året har präglats av pandemin och här har Norrtäljemodellen visat sin bärighet.
KSON har under pandemin utvecklat och etablerat nya kanaler och mötesstrukturer för
samverkan med och mellan vård- och omsorgsgivare att ta tillvara framgent. Förvaltningen har
genom utförarna inom husläkaruppdraget lokalt också bistått Region Stockholm med samordning
av vaccinationsinsatser som bidragit till att en hög andel av invånarna snabbt kunnat vaccineras.

2. Förvaltningsberättelse
2.1 KSON-koncernen
Som nämnts är fullmäktige i Region Stockholm och fullmäktige i Norrtälje kommun KSON:s
medlemmar. De beslutar gemensamt om KSON:s förbundsordning, väljer var för sig lika många
ledamöter och ersättare till KSON:s direktion, som utifrån förbundsordningen svarar för den
3
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politiska styrningen. KSON:s förvaltning är en självständig myndighet som bistår direktionen
med myndighetsutövning för enskild samt i beställar- och ägarfrågor.

Region Stockholm

Norrtälje kommun

50%

50%

Vård- och omsorgsg·i vare,
omsättning mer än Smkr:
Atten do LSS AB
Atten do Sverige AB
Capio Le evisitten AB
Cit iklin iken Sverige AB
Före nade Care AB
Hubla LSS AB
Husläkarna i Rim bo/Edsbro AB
Kava t vård AB
Kooperativet Indust rihu set i Ros lagen
Ekonomisk förening
Lug n & Ro Vård och omsorg AB
Mo LSS Aktiebolag
Norrlandia Care AB
Norrtälje Hälso- och vårdcentral AB
Region Stockholm
Rimbo Hä lso- och vå rdoent ral AB
Utveckli ngspedagogi k i Sverige AB
Varda a Silverhem m en AB
Väddö vård AB
Äl dreliv i Stock holm AB

Direktion
16 ledamöt er och 16 ersättare

Förvaltning
Ca 90 medarbeta re

Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i
Norrtä lje

Tiohundra AB
100 %

KSON äger och förvaltar samtliga aktier i dotterbolaget Tiohundra AB och svarar för
ägarstyrningen, utifrån förbundsordningens begränsningar. Tiohundra AB bedriver vård- och
omsorgsverksamhet på uppdrag av KSON där direktionen utser samtliga styrelseledamöter i
bolaget. KSON och Tiohundra AB utgör KSON-koncernen.
Utöver dotterbolaget Tiohundra AB tillhandahåller privata och offentligt ägda vård- och
omsorgsgivare den hälso-, sjukvård och omsorg som KSON beställer, enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV) eller Lagen om offentlig upphandling (LOU). De större vård- och
omsorgsgivarna (med omsättning över 5 mnkr/år) med vilka KSON har avtal med 2021 framgår
av figuren ovan.

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021
2.2.1 KSON-koncernen
KSON-koncernen redovisar ett ekonomiskt resultat för 2021 om +6,7 mnkr. Av detta utgör
kommunalförbundets resultat -5,8 mnkr och Tiohundra AB:s 12,5 mnkr.
Koncernen (tkr)
Årets resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Soliditet koncern (%)
Resultatmarginal koncern (%)

2021
6 698
7 949
0,5%
0,2%

2020
91 032
1 251
0,1%
3,1%

2019
-41 585
-89 781
-9,6%
-1,5%

2018
14 194
-48 197
-5,1%
0,5%

2017
-32 719
-62 391
-7,6%
-1,2%

Till bolagets resultat för 2021 tillkommer diskonteringsränteeffekten på pensionsskulden om 55,6
mnkr. Koncernresultatet har härutöver justerats för bokslutsdispositioner, skatt, och skilda
redovisningsprinciper mellan förbundet och bolaget (se vidare avsnitt 6.1 Redovisningsprinciper).
Koncernens ekonomiska resultat 2021 i förhållande till omsättningen blev därmed +0,2 procent,
vilket innebär att målsättningen för resultatmarginalen har uppfyllts.
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Det egna kapitalet i koncernen har ökat under 2021 till 7,9 mnkr. I förhållande till totalt kapital
motsvarar detta +0,5 procent, vilket därmed uppfyller målsättningen för koncernens soliditet.
2.2.2 Kommunalförbundet
Kommunalförbundet redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2021 på -5,8 mnkr. Resultatet
analyseras närmare under avsnitt 2.6.3 Resultat och ekonomisk ställning. Respektive verksamhet
analyseras närmare under avsnitt 7 Driftsredovisning.
Kommunalförbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Bidrag från huvudmän
Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivning och
finansnetto
Årets resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Soliditet (%)
Resultatmarginal (%)
Antal årsarbetare december
Antal invånare*
Ökning i procent
Varav invånare 65Andel invånare 65- procent
65-, ökning i procent
*=Folkmängd 1 november 2021 enligt SCB 2021-12-08

2021
400 368
3 048 524

2020
376 014
2 974 392

-3 454 654 -3 376 901
-5 762
-26 495
-106 167
-100 405
-18,1%
-25,0%
-0,2%
-0,9%
93
94
64 609
63 673
1,5%
1,7%
17 769
17 182
27,5%
27,0%
3,4%
2,2%

2019
278 354
2 783 400

2018
305 763
2 675 716

2017
234 888
2 604 487

-3 092 390 -2 969 837
-30 636
11 642
-73 910
-43 274
-18,0%
-11,2%
-1,1%
0,4%
96
89
62 622
61 769
1,4%
1,6%
16 816
16 476
26,9%
26,7%
2,1%
2,3%

-2 852 961
-13 586
-54 916
-16,5%
-0,5%
76
60 808
2,3%
16 111
26,5%
2,8%

Under året växte befolkningen i Norrtälje kommun med 936 personer, vilket motsvarar en
ökning med 1,5 procent. Sedan tidigare är det väl känt att kommunen har en demografi och
försörjningskvot med tyngdpunkt på en äldre befolkning. Det medför större vård- och omsorgsbehov jämfört med Stockholms län i övrigt. Andelen invånare 65 år och äldre var 27,5 procent i
november 2021, vilket är betydligt högre än i resterande del av Stockholms län (16,0 procent).

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2.3.1 Ekonomiska förutsättningar
I överenskommelsen mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och KSON avseende stärkt
styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet 2021-2023 anges
medlemmarnas finansiering av KSON för 2021.
Med utgångspunkt i denna finansiering beställer KSON vård och omsorg av olika vård- och
omsorgsgivare. Omkring hälften av värdet utförs av dotterbolaget Tiohundra AB. En annan
väsentlig del av den vård som KSON beställer till Norrtäljeborna tillhandahålls av Region
Stockholm genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). En överenskommelse om
ömsesidigt betalningsansvar har därför tecknats med dem.
Även 2021 har präglats av pandemin, vilket bland annat inneburit ekonomiska och
organisatoriska utmaningar. Under årets första månader minskade antalet kunder vid särskilda
boenden, vilket inneburit lägre kostnader än budgeterat under 2021. Andra kostnader har ökat i
och med pandemin, bland annat förlängningen av luftvägsmottagningen.
2.3.2 Medlemsbidrag
KSON finansieras huvudsakligen genom medlemmarnas bidrag, där Region Stockholm står för
cirka 59 procent och Norrtälje kommun för runt 41 procent.
En överenskommelse mellan medlemmarna, i syftet att stärka förutsättningarna för effektiv
styrning (direktionsbeslut 2021-02-10, §3), har beslutats av fullmäktige i både Region Stockholm
(beslut 2021-03-23, §39) och Norrtälje kommun (beslut 2021-02-22, §7). Enligt
överenskommelsen tillför Region Stockholm ytterligare 55 mnkr i medlemsbidrag från år 2021,
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för att stärka finansieringen av Tiohundra AB:s sjukvårdsverksamhet. Sammanlagt är
medlemsbidrag från Region Stockholm därmed 1 721,0 mnkr och från Norrtälje kommun
1 214,6 mnkr.
Medlemsbidrag, exklusive
aktieägartillskott (mnkr)

Budget
2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

Region Stockholm
Norrtälje kommun
Summa

1 721,0
1 214,6
2 935,6

1 721,0
1 214,6
2 935,6

0,0
0,0
0,0

1 697,0
1 180,0
2 877,0

Utöver de beslutade medlemsbidragen har Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN)
kompenserat KSON för kostnader för miljö- och kvalitet, strategiska fastighetsinvesteringar,
vissa sidoavtal med mera med 63,5 mnkr. 24 mnkr redovisas i driftsredovisningen under övrig
finansiering, enligt plan 2021. Resterande del redovisas som minskade nettokostnader för
specialiserad vård av Norrtäljebor i Regionen Stockholm (se vidare avsnitt 7.2 Specialiserad vård).
Utöver ovan nämnda finansiering har Region Stockholm tillfört extra medlemsbidrag om 43,0
mnkr och Norrtälje kommun 6,4 mnkr att användas till villkorat aktieägartillskott till Tiohundra
AB.
2.3.3 Statsbidrag och merkostnader avseende covid-19
Enligt den överenskommelse som nämnts ovan tillför Region Stockholm KSON extra
medlemsbidrag under 2021 och 2022 med 2,6 procent av Region Stockholms andel av det
specialdestinerade statsbidraget som avser att täcka kostnader för uppskjuten vård. Dessa medel
tilldelas via Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). På motsvarande sätt tillför
Norrtälje kommun de specialdestinerade statsbidrag som är avsedda för KSON:s
verksamhetsområden.
Enligt planen för 2021 är KSON:s del av statsbidraget för uppskjuten vård 24 mnkr, men i och
med att inriktningen för statsbidraget ändrats så förändrades även förutsättningarna för KSON.
Regionen beslutade att använda 580 mnkr av de totala statsbidragen för att hantera kostnader för
uppskjuten vård. Av detta erhöll KSON cirka 15 mnkr, vilket motsvarar 2,6 procent. Resterande
del av statsbidragen användes för merkostnader kopplade till covid-19.
Att pandemin fortgått under hela 2021 har inneburit att vissa fasta tillfälliga avtal förlängts, bland
annat för Norrtälje sjukhus och luftvägsmottagningen. Kommunalförbundet har månadsvis
redovisat merkostnader till Region Stockholm, för 2021 uppgick dessa kostnader till 18,9 mnkr. I
dessa kostnader ingår även de kostnader som KSON:s privata utförare redovisat, vilket uppgick
till knappt 5 mnkr. Hela beloppet om 18,9 mnkr har ersatts av Region Stockholm.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under perioden träffat flera
överenskommelser inom hälso- och sjukvårdens område samt inom kommunal social omsorg,
där behov av utveckling och kvalitetsökning identifierats. KSON som beställare av och
huvudman för hälso- och sjukvård och kommunal social omsorg i Norrtälje kommun har, genom
sina medlemmar Norrtälje kommun och Region Stockholm, tagit del av de statliga
stimulansmedlen som följer av överenskommelserna. Exempel på insatser finansierade på detta
sätt är insatser inom området psykisk hälsa, god och nära vård, äldreomsorgslyftet och motverkad
ensamhet bland äldre samt öka kvaliteten i vården och omsorgen för personer med
demenssjukdom. De statliga stimulansmedlen finansierar även vissa kvalitetsökningar. Utförarna
får, utifrån givna direktiv och tillämpningsområden, del av satsningarna indirekt genom avtal som
träffats med KSON eller direkt när så är reglerat eller bedömts lämpligast.
6

2.3.4 Demografi
Befolkning i Norrtälje kommun har större vård- och omsorgsbehov jämfört med Stockholms län
i övrig genom lägre utbildningsnivå, högre ohälsotal, en högre och växande andel äldre samt
många ”sommargäster”. Under 2021 har befolkningen i Norrtälje kommun växt med 936
personer, vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent.
2.3.5 Norrtäljebornas vård i Region Stockholm
För 2021 redovisas stora kostnadsökningar avseende Norrtäljebornas vård i Region Stockholm.
Detta är kostnader som KSON inte haft möjlighet att styra över och som varit svåra att
prognostisera. Att kostnaderna ökat under 2021 jämfört med 2020 beror bland annat på att
pandemin under 2020 medförde mindre utförd vård. Under 2021 har produktionen återgått till en
högre nivå och under delar av året har arbetet med att minska den uppskjutna vården påbörjats.
Detta har inneburit mer vård och därav högre kostnader för KSON.
2.3.6 Läkemedelsförmånen
Vad gäller läkemedelsförmånen har KSON:s mycket begränsade möjligheter att påverka dessa
kostnader, samtidigt som förmånen tar en allt större andel i budgeten. Kostnaderna är inte en del
i den sammanhållna vård och omsorg som KSON tillhandahåller till invånarna i Norrtälje
kommun. Frågan om ansvaret för läkemedelsförmånen bör återgå till Region Stockholm behöver
aktualiseras i samband med kommande revidering av förbundsordningen alternativt utreda en
justering av KSON:s andel av Region Stockholms erhållna statsbidrag för läkemedelsförmånen.
Under åren 2016-2020 har KSON erhållit extra tillskott om 10 mnkr årligen avseende de
statsbidraget som regionen erhåller. För 2021 budgeterades för samma årliga intäkt, 10 mnkr,
men i december 2021 gavs besked från regionen att dessa medel inte betalas ut längre. Detta har
inneburit att utfallet försämrades med 10 mnkr för 2021 jämfört med budget för 2021.
Kostnader läkemedel
Intäkter
Kostnader
Netto

Utfall 2021
0
-223 124
-223 124

Utfall 2020
10 000
-220 701
-210 701

Utfall 2019
10 000
-206 638
-196 638

Utfall 2018
10 000
-191 144
-181 144

Utfall 2017
10 000
-177 595
-167 595

Utfall 2016
10 000
-168 012
-158 012

2.3.7 Politiska beslut
Vid utgången av 2020 fördes dialoger mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och KSON i
syfte att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning så att kommunalförbundets
verksamheter kan bedrivas med de fördelar som Norrtäljemodellen innebär och utvecklas med en
hållbar ekonomi i balans. Det har lett till en gemensam överenskommelse mellan medlemmarna, i
syftet att stärka förutsättningarna för effektiv styrning (direktionsbeslut 2021-02-10, §3).
Överenskommelsen har beslutats i både fullmäktige i Region Stockholm (protokoll 2021-03-23,
§39) och Norrtälje kommun (protokoll 2021-02-22, §7). Överenskommelsen innebär stärkt
styrning och ekonomiska förutsättningar för KSON under perioden 2021–2023.
Utifrån överenskommelsen om stärkt styrning har direktionen beslutat om en långsiktig plan till
2031 (beslut 2021-05-19, §70). I planen prognostiseras invånarna i Norrtälje kommun öka med
24,8 procent mellan 2019 och 2031. Befolkningsstrukturen väntas samtidigt förändras, framför
allt i att andelen invånare 80 år och äldre ökar från dagens 6 till 10 procent. Då det inte finns
något som talar för att KSON:s nettokostnader för vård och omsorg, som domineras av
personalkostnader, kommer att avvika från rikssnittet, har KSON:s nettokostnader 2031
beräknas till 4 616,9 mnkr i pris- och löneläge 2021, det vill säga 56 procent högre än
årsprognosen för 2021 om 2 970,8 mnkr, i fast pris.
Direktionen beslutade om en förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa (beslut 202102-10, §6) som styrs och stöds i sitt genomförande av en gemensam styrgrupp tillsammans med
Norrtälje kommun. Under kommande år omsätts planen i konkret genomförande inom
identifierade angelägna områden. Arbetet har kopplingar till Agenda 2030 och de globala målen
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och fortsätter genom Agenda Välbefinnande – uppdrag psykisk hälsa med ytterligare en
samarbetspart, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
I september 2021 beslutade direktionen om ett större utredningsuppdrag för utveckling av
socialpsykiatrin (beslut 2021-09-15 §113).
2.3.8 Pensionsförpliktelser
Förvaltningens pensioner hanteras av KPA AB och bokförs per 31 augusti och 31 december
varje år, efter leverantörens beräkningar. Leverantören tillhandahåller ingen bedömning eller
beräkning av marknadsvärde eller av det matematiska värdet. På grund av detta följer KSON
endast delvis Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendation 7.1.
Avsättningar till pensioner redovisas under not 13.

2.4 Händelser av väsentlig betydelse
Även verksamhetsåret 2021 har präglats av Covid-19-pandemin, där många av KSON:s
verksamheter har fått ställas om eller ställas in. Exempel på detta är att Tiohundra AB under delar
av året haft tillfällig fast ersättning för Norrtälje sjukhus, i likhet med Region Stockholms övriga
sjukhus. Under större delen av året har också diskussioner förts med regionens hälso- och
sjukvårds-förvaltning (HSF) kring deras debitering till KSON för vård av Norrtäljebor vid övriga
sjukhus i länet.
Under pandemin har Tiohundra AB, på uppdrag av KSON, tillhandahållit en luftvägsmottagning,
för att avlasta husläkarmottagningarna i Norrtälje kommun. KSON har härutöver framgångsrikt
bistått regionen i planering och genomförande av vaccinationer mot Covid-19 inom Norrtälje
kommun.
I övrigt gäller det reviderade förfrågningsunderlaget avseende KSON:s husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård från och med juni 2021. Vidare har Humana AB etablerat ett nytt särskilt
boende för äldre i Norrtälje stad och Sjöglimtens korttidsboende har flyttats till Ängsgården och
Birgittagården. Införandet av digital låshantering inom kundvalet är härutöver i det närmaste
slutfört, vilket bidrar till ökad säkerhet avseende brukarnas nyckelhantering och utförarna ser
stora möjligheter till effektivisering av sitt arbete.
I november 2021 beslutade direktionen om att föreslå kommun-styrelsen att inrätta
boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun (beslut 2021-11-10, §155).
Boendeformen kan bli ett bra komplement till befintliga boendeformer och ett mindre kostsamt
alternativ till hemtjänst för vissa målgrupper.
Direktionen har i beslut rekommenderat Norrtälje kommun att säga upp överenskommelse om
bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden mellan kommunerna i Stockholms
län (beslut 2021-11-10, §154).
Försöksverksamheten med sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam, SAMS beslutades att
permanentas (beslut 2021-12-08, §177) från och med 1 januari 2022, som en operativ del av
sjukhusverksamheten. SAMS ger sköra patienter en säkrare och mer sammanhållen vård samt
bidrar till att undvika onödiga sjukhusinläggningar eller återinläggningar. Sjukvård i hemmet
erbjuds som ger ökad trygghet, kontinuitet och högre livskvalitet för patienter med kroniska
sjukdomar. Teamen utgör ett komplement till Kundvalets basala hemsjukvård och Avancerad
sjukvård i hemmet (ASiH). SAMS samverkar med patientens redan befintliga utförare av insatser
i hemmet, men det medicinska ansvaret åligger Norrtälje sjukhus. Genom beslut om att göra
SAMS till en permanent vårdform skapas långsiktiga förutsättningar för utveckling av
verksamheten. KSON kommer att följa utvecklingen och vid behov föreslå justeringar i
inriktning och omfattning.
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För att ytterligare stärka genomförandet av arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa och
omställningen mot god och nära vård med primärvården som nav, har förvaltningen tillfälligt
förstärkts med 2,0 tjänster utvecklingssamordning.

2.5 Styrning & uppföljning av verksamheten
Under året har direktionen fattat en rad beslut för att stärka styrning och uppföljning av
verksamheten. Bland annat har ett reglemente för internkontroll fastställts (beslut 2021-02-10,
§5) liksom en policy för god ekonomisk hushållning (beslut 2021-09-15, §108) och en policy för
direktupphandling av välfärdstjänster (beslut 2021-09-15, §107). Härutöver har en
genomgripande revidering av delegationsordningen genomförts (beslut 2021-09-15, §104), ett
individutskott inrättats (beslut 2021-06-09, §80) och vägledning för handläggning av bistånd
enligt Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om
riksfärdtjänst samt Lag om bostadsanpassningsbidrag har uppdaterats (beslut 2021-11-10, §153).
Med utgångspunkt i förbundsordningen och de finansiella förutsättningarna beslutade
direktionen om budget 2021 och verksamhetsplan 2021-2023 (beslut 2020-12-09, §132). I denna
har KSON, så långt som möjligt, även tagit hänsyn till respektive medlems plan och budget.
Direktionens plan och budget innefattar fyra mål- och fyra verksamhetsområden, som var och en
följs upp i följande indikatorer:
Indikatorer per mål- och
verksamhetsområde
God kvalitet i sammanhållen vård och
omsorg
Tillgänglighet för individen

Primärvård

Specialiserad
vård
Antal upprättade samordnade
individuella planer (SIP).
I

Väntetid enligt nationella
vårdgarantin.

Hälsofrämjande & förebyggande insatser
Andel gravida med riskbruk.
Innovativa samarbeten som ger
samordnings- och effektiviseringseffekter

Ordinärt
Särskilda
boende
boendeformer
Andel kunder med aktuell
genomförandeplan.
Andel utförd
Andel
av beslutad
verkställda
tid.
beslut.
Andel som erbjudits
regelbunden fysisk aktivitet.

Antal pågående innovativa samarbeten.

Utifrån beslutad budget och verksamhetsplan rapporterar KSON:s förvaltning koncernens utfall
och prognos för mål, verksamhet och ekonomi löpande till direktionen och förbundets båda
medlemmar.
2.5.1 God kvalitet i sammanhållen vård & omsorg
Måluppfyllelsen för god kvalitet i den sammanhållna vård och omsorgen mäts i antal upprättade
samordnade individuella planer (SIP:ar) och andel kunder med aktuell genomförandeplan.
Antal & andel
Antal upprättade samordnade individuella planer (SIP).*
Andel kunder med aktuell genomförandeplan inom
- Särskilda boendeformer
- Ordinärt boende
*Ny indikator från 2021

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Mål
2021

-

-
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60

88%
53%

80%
56%

88%
83%

92%
60%

Med utgångspunkt i den pågående pandemin är den sammantagna bedömningen att målområdet
god kvalitet i den sammanhållna vård och omsorgen är delvis uppfyllt (se även avsnitt 2.5.5).
2.5.2 Tillgänglighet för individen
Tillgänglighet för individen mäts i väntetid enligt nationella vårdgarantin och som andel utförd av
beslutad tid i ordinärt boende och andel verkställda beslut inom särskilda boendeformer.
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Andel i procent
Väntetid enligt nationella vårdgarantin:
- Primärvård (max 3 dagar)
- Specialiserad vård (max 90 dagar)
Utförd av beslutad tid
Andel verkställda beslut
*2020 undantag från registrering på grund av pandemin

Utfall
2019

Utfall
2020

83%
99%
86%
90%

Utfall
2021

81%
96%
Iu*
95%

Mål
2021

94%
88%
67%
93%

85%
80%
86%
93%

Sammantaget bedöms målområdet tillgänglighet för individen vara helt uppfylld vad avser hälsooch sjukvård och delvis uppfyllt vad gäller omsorg.
2.5.3 Hälsofrämjande & förebyggande insatser
Hälsofrämjande och förebyggande insatser mäts dels i andelen gravida med riskbruk dels i
andelen som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet.
Andel i procent
Andel gravida med riskbruk
Andel som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet

Utfall
2019
5,5%
100%

Utfall
2020
2,5%
100%

Utfall
2021
Iu
100%

Mål
2021
5,0%
100%

Målgruppen som avses gällande andel som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet är brukare inom
de särskilda boendeformerna: bostad med särskild service (SoL), bostad med särskild service
vuxna (LSS), personer som bor på särskilt boende för äldre (SoL) samt brukare i ordinärt boende
som deltar i daglig verksamhet (LSS) och meningsfull sysselsättning (SoL).
En samlad bedömning av målområdet hälsofrämjande och förebyggande insatser är att
målområde uppfyllts, trots att utfallet för indikatorn andel gravida med riskbruk inte kunnat
mätas 2021.
2.5.4 Innovativa samarbeten som ger samordnings‐ & effektivitetsvinster
Innovativa samarbeten som ger samordnings‐ och effektivitetsvinster mäts i antalet innovativa
samarbeten som motsvarar Innovationsrådets definition, där KSON är initiativtagare och/eller
har en framträdande roll i genomförandet. Därutöver bedrivs annat lagstadgat förbättrings- och
utvecklingsarbete, några omnämnda under avsnitt 2.5.5 Utvecklingsområdena.
Antal

Utfall
2019

Pågående innovativa samarbeten

Utfall
2020
6

Utfall
2021
8

Mål
2021
7

5

Målet bedöms vara helt uppfyllt. De pågående innovativa samarbetena som avses är följande,
varav flera kopplas till förvaltningens pandemihantering:
•
•
•
•
•
•
•

Implementering av digitala lås inom kundvalet
Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS)
Handlingsplan för psykisk hälsa/pilotkommunsmedverkan Agenda välbefinnande
Samordning av skyddsutrustning och material
Förstärkt samverkan med och mellan vård- och omsorgsgivare
Säkra videomöten
Förstudie mobil mammografi

2.5.5 Utvecklingsområden
Utöver de fyra mål- och verksamhetsområdena har direktionen prioriterat följande åtta
utvecklingsområden, för att stärka möjligheterna att nå målen:
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Samverkan vid utskrivning från sluten hälso‐ & sjukvård
Implementering av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)
fortgår i projektform i nära samverkan med primärvård, basal hemsjukvård/rehabilitering och
Norrtälje sjukhus. Regionens gällande rutin och riktlinje är dock svår att tillämpa i Norrtälje
kommun, då de dessa utgår från att hemsjukvården är en del av husläkarmottagningarna. KSON
har därför beslutat att göra avsteg från den regionala rutinen genom att fast vårdkontakt kan utses
i hemsjukvården. Projektet har under 2021 fortsatt att bevaka införandet av det nya IT-stödet för
utskrivningsprocessen i Region Stockholm: Lifecare SP. Införandet drivs av regionens hälso- och
sjukvårdsförvaltning (HSF), vars tidplan skjutits upp tre gånger under 2021.
Norrtäljemodellen 2punkt0
Extern finansiering av innovativa lösningar för sammanhållen vård och omsorg har inte varit
möjlig under året. Inom ramen för KSON:s arbete mot en god och nära vård söker förvaltningen
under kommande år att identifiera möjligheter till en fortsättning inom befintlig budgetram samt
förutsättningar att återuppta möjliga delar av arbetet som hade sin utgångspunkt i Hallstavik,
exempelvis en tvärprofessionell träffpunkt på vårdcentralen i Hallstavik. Ett annat försök inom
ramen för Norrtäljemodellen 2punkt0 värt att undersöka vidare är försök med att pröva en annan
typ av insats inom hemtjänsten kallad personligt anpassat stöd. Insatsen utgick från ett
personcentrerat förhållningssätt och i nära samarbete med individens nyckelpersoner.
Erfarenheten är att andra insatser, såsom att flytta till ett särskilt boende, kunde skjutas på
framtiden och att ambulansfärder till sjukhuset minskade.
Samordningsförbundet Roslagen
KSON är adjungerad i styrelsen för Samordningsförbundet Roslagen, som under året har
genomfört följande aktiviteter:
• Vårddialog i syfte är att analysera och kartlägga behov av insatser och samarbete, särskilt
inom psykiatrin,
• Webbinarier om psykisk ohälsa och våld i nära relationer,
• Digital insatskatalog med lämpliga insatser för individer som behöver rehabiliteras till
arbetsmarknaden,
• Arbetsgruppen SAMSUS - Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning - utvecklar en
gemensam helhetssyn och bidra till effektivare arbetssätt samt
• Upphandlar för rehabiliterande arbetsträningsplatser vid arbetsintegrerade sociala företag.
Handlingsplan psykisk hälsa
Genomförandet av handlingsplanen psykisk hälsa löper enligt plan och bedrivs i fortsatt
förvaltningsgemensam samverkan. En utvecklingssamordnare har rekryterats med uppdrag att
samordna och stödja genomförandet. Sammanlagt omfattar handlingsplanen 25 identifierade
åtgärdsområden inom vilka ett utvecklingsarbete behöver ske med invånaren i fokus. Av dessa är
16 i gång eller klara att startas. Initialt har stort fokus legat på pilotkommunsmedverkan i Agenda
Välbefinnande. Förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande har stärkts genom att fler
av Norrtälje kommuns förvaltningar har involverats och kommunkoncernledningen följer
arbetet. KSON:s förvaltning agerar ordförande.
Samverkan med medlemmarna
Att utveckla samverkan med medlemmarna är en prioriterad fråga för KSON, inte minst utifrån
de utvärderingar som genomförts och den finansiella situationen. En överenskommelse
avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet 2021-2023 har
under året tecknats med medlemmarna (direktionsprotokoll 2021-02-10, §3), som bland annat
innebär att EN årscykel för budget, planering och uppföljning ska utvecklas gemensamt.
Utöver samverkan kring hanteringen av pandemin har en överenskommelse om ömsesidigt
betalningsansvar mellan Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) och KSON:s
förvaltning tecknats under året (dnr: KSON 2019-122-771). Överenskommelsen syftar till att
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tydliggöra betalningsansvaret mellan parterna, utifrån hälso- och sjukvårdsnämnden reglemente
och KSON:s förbundsordning.
Tillvarata goda samarbeten under pandemin
KSON har under pandemin utvecklat och etablerat nya kanaler och mötesstrukturer för
samverkan med och mellan vård- och omsorgsgivare att ta tillvara även under normala
omständigheter. Detta har bidragit till den snabba omställning av KSON:s verksamhet som
pandemin krävt. KSON har regelbundet kunnat stödja utförarna med nationell och regional
lägesbild, riktlinjer och rekommendationer.
Förvaltningen har genom utförarna inom husläkaruppdraget lokalt bistått Region Stockholm med
samordning av vaccinationsinsatser. Leveranser och distribution av vaccin har bland annat
underlättats genom en lokal hubb. Genom nödvändiga delegationsbeslut och överenskommelse
med och mellan utförare har en hög andel av invånarna snabbt vaccinerats.
Brist på skyddsutrustning var en påverkande faktor på tillgänglighet till vård och omsorg på
global nivå i början av pandemin. KSON etablerade från och med 2020 därför ett centrallager för
samtliga utförare i Norrtälje kommun, som drivits av Tiohundra AB, samtidigt som ett virtuellt
lager byggts upp med lagersaldo från samtliga utförare. Resultat är en solidarisk resursfördelning
så att KSON:s vård- och omsorgsgivare har kunnat utföra sina uppdrag utan oro för inköp eller
brist på materiel. Under 2021 har funktionen avvecklats, men kan vid behov åter skalas upp.
Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS)
Projektet Sjukhusanslutet mobilt sjukvårsteam (SAMS) har bedrivits sedan januari 2020 som ett
projekt inom Norrtälje sjukhus, på uppdrag av KSON. Det övergripande syftet har varit att ge
sköra patienter en säkrare och mer sammanhållen vård samt undvika onödiga sjukhusinläggningar
eller återinläggningar. Under året har projektet utvärderats och visat på att vården för multisjuka
äldre i Norrtälje kommun har förbättrats. I december beslutade direktionen att permanenta
verksamheten från januari 2022 där verksamheten kommer att utgöra ett sidouppdrag till
sjukhusavtalet (beslut 2021-12-08, §177). Att projektet övergår till ett sidouppdrag till Norrtälje
sjukhus skapar långsiktiga förutsättningar för utveckling av verksamheten och därmed bidrar till
att förbättra vården för bland andra multisjuka äldre i Norrtälje kommun.
Stärkt primärvård
I juni 2021 infördes nytt förfrågningsunderlag inom vårdval husläkarverksamhet med
läkarinsatser inom basal hemsjukvård i Norrtälje kommun. Förändringen innebär en anpassning
av uppdrag, villkor och förutsättningar till regionens primärvårdsstrategi som tar sin
utgångspunkt i den nationella omställningen mot god och nära vård. Tillgängligheten har stärkts
genom utökat öppethållande och incitament att arbeta med kroniskt sjuka och vårdtunga
patienter. Husläkarmottagningarnas uppdrag kring psykisk hälsa i första linjen har stärkts genom
krav på teambaserat arbetssätt och höjd kompetens. Utifrån lokala behov i Norrtälje kommun har
satsningar på förebyggande insatser gällande förbättrade levnadsvanor, insatser för äldre samt för
barn och unga införts. En utredning har också påbörjats kring förutsättningar, möjligheter och
hinder för utökade psykiska insatser inom primärvården för barn och unga. Utöver det har en
utvecklingssamordnare rekryterats, med uppdrag att samordna och förstärka förvaltningens
arbete mot en god och nära vård, där primärvården utgör navet.
Under 2021 infördes nya avtalsvillkor för KSON:s barnmorskemottagningar. Förändringarna
innebär både höjda ersättningar och förändrat uppdrag i syfte att stärka insatser för kvinnors
hälsa. De nya villkoren ska bidra till att insatser går till dem med störst behov. Bland annat har
ersättning för olika typer av stödsamtal och basal klimakterierådgivning införts. Incitament för
ökad preventivmedelsrådgivning samt screening av livmoderhalscancer har också införts, allt i
syfte att tidigt sätta in hälsofrämjande och förebyggande insatser.
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Även inom primärvårdsrehabilitering har nya avtalsvillkor införts under året, vilka bland annat
syftar till att stärka patientens delaktighet i sin egen vård samt att öka förutsättningarna för en
samordnad vård för patienten.
Under året har ytterligare två specialiserade fysioterapeuter och en barnavårdscentral etablerat sig
i Norrtälje kommun, vilket stärker tillgängligheten för patienterna.

2.6 God ekonomisk hushållning & ekonomisk ställning
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska varje kommun (och kommunalförbund) ha god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning är en sammanvägning av
de verksamhetsmässiga målen beskrivna i avsnittet ovan tillsammans med KSON:s finansiella
mål.
2.6.1 Finansiella mål
I september 2021 beslutade direktionen (2021-09-15 §108) att ersätta tidigare riktlinjer för god
ekonomisk hushållning (beslutade 2018-06-15 §52) med förvaltningens förslag till policy för god
ekonomisk hushållning.
Följande principer gäller:
• KSON-koncernen ska ha en ekonomi i balans inom balanskravet och enligt de krav som
uttrycks i Kommunallagen.
• I KSON:s budget och verksamhetsplan ska anges verksamhetsmål och finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
KSON:s finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning är dels resultatmarginal, 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.
Finansiella nyckeltal (procent)

Utfall
2019
-1,5%

Resultatmarginal koncern

I

Soliditet koncern

-9,6%

Utfall
2020
3,1%

I

0,1%

Utfall
2021
0,2%

I

0,5%

I

Mål
2021
±1,0%
<0,0%

I

Koncernens resultat om 6,7 mnkr för 2021 motsvarar en resultatmarginal om 0,2 procent, vilket
innebär att målet om ±1,0 procent uppnåtts. Koncernens soliditet vid årets slut var 0,5 procent,
vilket är en förbättring jämfört med 2020 med 0,4 procentenheter. KSON:s finansiella indikatorer
har därmed helt uppfyllts.
Förvaltningen har även ett mål gällande prognossäkerhet, där delårsrapport 2 inte ska avvika med
mer än ±1,0 procent mot årets ekonomiska resultat. Målet med prognossäkerhet bedöms bidra
till en tydlig ekonomistyrning.
Prognossäkerhet (procent)
Prognossäkerhet

Utfall
2019
0,3%

Utfall
2020
1,3%

I

Utfall
2021
1,3%

I

Mål
2021
±1,0%

I

I delårsrapport 2 redovisades förbundet ett sammantaget underskott om 56,5 mnkr. Den
prognosen innehöll dock betydande osäkerheter, dels gällande statsbidrag via medlemmarna dels
storleken på ersättningar för Norrtäljebornas vård i Region Stockholm (se tabellen nedan).
Under hösten har det arbetats intensivt med att reda i dessa frågor. I ärendet Månadsrapport
september (beslut 2021-10-13, §130) förbättrades prognosen med 9 mnkr inom de kommunala
verksamheterna ordinärt boende och särskilda boendeformer. Förbättringen inom kundvalet och
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särskilt boende för äldre berodde på något minskade volymer under första delen av året, vilket
troligen var en effekt av pandemin.
I ärendet Månadsrapport oktober (beslut 2021-11-10, §152) redovisades en prognos om -28,0
mnkr, vilket innebar en förbättring om ytterligare 19,5 mnkr. Förbättringen avsåg dels klarhet i
ersättningar avseende merkostnader för covid-19 liksom andra ersättningar utifrån dialoger
främst med regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning.
Utfallet 2021 om –5,8 mnkr visar ytterligare förbättringar av resultatet med 22,2 mnkr. Det beror
främst på att arbetet med att säkerställa KSON:s del av de riktade statsbidragen från både
kommun och region har fallit ut väl. Förbättringen avser även de kommunala delarna, kundvalet
och särskilt boende för äldre, och beror på att den prognosticerade volymökningen under hösten
inte blev så stor som förväntat. Detta bedöms vara en pandemieffekt då smittspridningen
återigen ökade i samhället.
Förvaltningen har i flertalet rapporter beskrivit svårigheterna med att göra realistiska prognoser
särskilt gällande de statsbidrag som KSON bör få del av. Detta syns tydligt i utfallet 2021 för
statsbidrag till KSON, som ökade med 20,4 mnkr jämfört med årets prognoser.
Nettokostnad
(mnkr)

Budget
2021

Prognos
delår 2
2021

Utfall
2021

Avvikelse
utfall/
delår 2

Prognos
sept

Prognos
okt

Prognos
nov

Medlemsbidrag
Region Stockholm

1 721,0

1 721,0

1 721,0

0,0

1 721,0

1 721,0

1 721,0

Medlemsbidrag
Norrtälje kommun

1 214,6

1 214,6

1 214,6

0,0

1 214,6

1 214,6

1 214,6

61,9

73,3

52,9

20,4

52,9

52,9

52,9

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

-507,0
-1 189,9
-482,8

-511,0
-1 194,2
-497,1

4,0
4,3
14,3

-511,0

-506,5

-506,5

-1 194,2
-493,1

-1 184,2
-488,1

-1 184,2
-488,1

-768,5

-765,1

-768,5

3,4

-763,5

-763,5

-763,5

-74,2
0,0

-69,9
-5,8

-74,2
-56,5

4,3
50,7

-74,2

-74,2

-74,2

-47,5

-28,0

-28,0

Övrig finansiering,
statsbidrag
Primärvård
Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda
boendeformer
Förvaltning
Resultat

2.6.2 Sammanvägd bedömning
Vid den sammanvägda bedömningen om målen uppfyllts helt, delvis eller inte alls har viktiga
händelser vägts in, såsom att vissa verksamheter behövt ställas om för att upprätthålla
grundläggande funktioner under pandemin. Under pandemin har heller inte alltid indikatorer varit
möjliga att följa upp, varmed dessa verksamhetsmål ändå bedömts ha uppfyllts. Den
sammantagna bedömningen är att KSON har en god måluppfyllelse.
Bedömningsmatris för god
ekonomisk hushållning.
God kvalitet i sammanhållen vård och
omsorg
Tillgänglighet för individen
Hälsofrämjande & förebyggande insatser
Innovativa samarbeten som ger
samordnings‐ & effektivitetsvinster
Finansiella mål, resultatmarginal och
soliditet

Primärvård

I

Specialiserad
vård

Ordinärt
boende

Delvis uppfyllt
Helt uppfyllt

Särskilda

I boendeformer

Delvis uppfyllt
Delvis
uppfyllt

-

I

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt
Helt uppfyllt
Helt uppfyllt
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2.6.3 Förbundets resultat och ekonomisk ställning
För 2021 redovisar KSON ett ekonomiskt resultat om -5,8 mnkr enligt tabellen nedan.
Underskottet finns främst inom de regionala verksamheterna och beror framför allt på
kostnaderna för Norrtäljebornas vård i Region Stockholm. Samtidigt redovisas ett visst överskott
inom de kommunala verksamheterna, vilket i huvudsak beror på minskade volymer i och med
pandemin. Utfallet redovisas närmare per verksamhetsområde under avsnitt 7 Driftsredovisning.
Nettokostnad (mnkr)

Budget
2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

Medlemsbidrag Region
Stockholm

1 721,0

1 721,0

0,0

1 697,0

Medlemsbidrag Norrtälje
kommun

1 214,6

1 214,6

0,0

1 180,0

61,9

73,3

11,4

17,1

-496,5

-507,0

-10,5

-504,5

Övrig finansiering,
statsbidrag
Primärvård
Specialiserad vård

-1 161,2

-1 189,9

-28,7

-1 129,2

Ordinärt boende

-497,1

-482,8

14,3

-475,4

Särskilda boendeformer

-768,5

-765,1

3,4

-756,8

-74,2

-69.9

4,3

-68,2

0,0

-5,8

-5,8

-40,1

Förvaltning
Resultat
Återställande av tidigare
underskott
Summa

0,0

13,6

-5,8

-26,5

KSON:s balanskravsresultat till och med 2018 summerar till -20,1 mnkr, varav 6,5 mnkr
återställdes 2019 och 13,6 mnkr återställdes 2020 enligt kommunallagens balanskrav. Inget
återställande av tidigare års underskott behöver göras 2021 enligt gällande balanskravsregler.
Balanskravet redovisas i sin helhet i avsnitt 2.7 Balanskravsresultat.
Intäkter och kostnader
KSON:s totala intäkter uppgick 2021 till 3 348,9 mnkr, jämfört med 3 350,4 mkr 2020 (+ 2,9%).
Intäkterna utgörs till största delen av bidrag från medlemmarna, som kommenteras närmare
under avsnitt 2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. Övriga intäkter utgörs
bland annat av statsbidrag och avgifter. Ökningen av övriga intäkter beror främst på ökade
statsbidrag. Kommunalförbundet har under 2021 framgångsrikt arbetat med att säkerställa att den
del av riktade statsbidrag som bör tillfalla KSON verkligen gör det.
Verksamhetens kostnader, exklusive avskrivningar och finansiella poster, uppgick till 3 405,1
mnkr 2021, jämfört med 3 325,9 mnkr 2020 (+2,4%). Ökningen beror främst på pris- och
volymförändringar. Särskilt kostnaderna för vård av Norrtäljebor vid Region Stockholms sjukhus
har ökat, vilket redovisas närmare under avsnitt 7.2 Specialiserad vård.
Intäkter och kostnader (tkr)
Verksamhetens intäkter
-Förändring %
Verksamhetens kostnader
-Förändring %

2021
3 248,9
2,9%
-3 405,1
2,4%

2020
3 350,4
9,4%
-3 325,9
9,3%

2019
3 061,8
2,7%
-3 043,7
3,6%

2018
2 981,7
5,0%
-2 937,2
3,3%

2017
2 839,4
0,4%
-2 844,3
2,2%
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2.7 Balanskravsresultat
God ekonomisk hushållning innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.
Enligt överenskommelsen mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och KSON avseende
stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 20212023 förväntas att KSON framöver ska reglera negativa resultat genom effektiviseringar.
Underskotten från 2019 och 2020 kommer medlemmarna att återställa enligt förbundsordningens
paragraf om kostnadstäckning (§14), då dessa underskott uppkommit innan överenskommelsen
beslutats och undertecknats. Även KSON:s revisorer har uppmanat medlemmarna att återställa
tidigare års underskott. 2019 års underskott på 37,1 mkr behöver återställas av medlemmarna
innan årsskiftet 2022. 2020 års underskott på 40,1 mkr behöver återställas av medlemmarna innan
årsskiftet 2023, (se tabell nedan).
Balanskrav per år
(mnkr)
Årets resultat
Varav Region Stockholm
Varav Norrtälje kommun
Återställs av
kommunalförbundet
Återställande av 2019 år
2022
Återställande av 2020 år
2023
Återställande av 2021 år
2024
SUMMA

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

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

-40,1
-43,9
3,8

-5,8

Plan 2022

Plan 2023

0,0

Plan 2024

0,0

0,0

-5,8
37,1
40,1
5,8
-37,1

-40,1

-5,8

37,1

40,1

5,8

Årets balanskravsutredning redovisas nedan:
Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen
- samtliga realisationsvinster
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Årets balanskravsresultat

2019
-37,1
-

2020
-40,1
-

2021
-5,8
-

-37,1
-37,1

-40,1
-40,1

-5,8
-5,8

2.8 Väsentliga personalförhållanden
Förvaltningens kostnader för lön och sociala avgifter uppgick till 66,4 mnkr 2021, vilket är en
minskning med 3,1 mnkr jämfört med 2020 (69,5 mnkr). Det beror främst på att flera tjänster
under året varit vakanta i väntan på tillsättningar. Antalet månadsavlönade årsarbetare vid
förvaltningen har minskat från 94,1 i december 2020 till 93,0 i december 2021. Av dessa utgjorde
två tredjedelar (66 %) biståndshandläggare.
Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid förvaltningen 2021 var betydligt högre än 2019 och 2020.
En orsak till ökad korttidsfrånvaro, kan vara utmaning i att hålla stödjande samtal digitalt med
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samma kvalitet som fysiska möten för de som arbetat hemifrån. En del av den ökade
sjukfrånvaron härrör också från långtidssjukskrivningar, som dock inte beror på arbetsmiljön
utan på individernas livssituation i övrigt.
Förvaltningens sjukfrånvaro för tillsvidareanställda
Utfall
Utfall
Utfall
månadsavlönade i procent
2019*
2020*
2021
-29 år
1,8
2,5
14,0
30-49 år
7,4
6,5
9,5
50- år
15,2
12,2
23,6
Genomsnitt
4,5
4,1
8,0
Varav kvinnor
5,0
4,3
7,5
Varav män
1,8
2,3
11,6
Varav >59 dagar
1,2
0,9
3,1
*Efterregistrering av sjukfrånvaro sker, även efter det att årsredovisningen fastställts. Tidigare årsutfall kan därför
avvika från tidigare årsredovisningar. Data uttaget 2022-01-19.

Vad gäller förvaltnings pensioner, se pensionsförpliktelser under avsnitt 2.3 Viktiga förhållanden
för resultat och ekonomisk ställning. Väsentliga personalförhållanden inom Tiohundra AB
redovisas under avsnitt 7.6.3.

2.9 Förväntad utveckling
En avgörande framgångsfaktor för KSON är samarbetet med och mellan medlemmarna, både
politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan KSON och
medlemmarna behöver fortsätta vidareutvecklas i samverkan.
I enlighet med den överenskommelse som tecknats med medlemmarna avseende stärkt styrning
och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet 2021-2023, har en långsiktig plan till
2031 godkänts och delgetts medlemmarna (direktionsbeslut 2021-05-19, §70). I planen beräknas
bland annat att antalet personer i åldern 80 år och äldre öka med 83 procent mellan åren 2019
och 2031. Då nettokostnaderna inom vård och omsorg domineras av personal finns inget som
talar för att KSON:s kostnader över tid kommer att avvika från riket i övrigt. Planen visar på
stora framtida behov som kräver förstärkt finansiering.
För att klara av utmaningen i kommande volymökningar behöver medlemsbidragens storlek och
tilldelningen av regionala och kommunala statsbidrag till KSON säkerställas. Inom de
kommunala verksamheterna förväntas kostnadsökningar främst inom särskilda boendeformer.
Kapacitetstaket är uppnådd inom bland annan LSS-boenden, vilket innebär att de förväntade
volymökningarna behöver tillgodoses med betydligt dyrare externt köpta platser. Inom de
regionfinansierade verksamheterna har kostnaderna för sjukhusavtalen räknats upp med 1,5
procent i enlighet med Region Stockholms förslag till budget. Volymökningar utöver detta
förväntas inom bland annat avancerad medicinsk service, berörande på ökade behov efter
pandemin.
I Norrtälje kommun fortsätter satsningen inom husläkarverksamheten på hälsofrämjande och
förebyggande insatser, både kopplat till psykisk hälsa och levnadsvanor, genom att husläkarmottagningarna tidigt identifierar behov hos patienterna. Ekonomiska incitament har införts för att
stimulera till samordnad planering kring individer i behov av insatser från flera aktörer, och vid
övergången från slutenvård till primärvård. I likhet med Region Stockholm kommer KSON att
vidareutveckla de målrelaterade ersättningarna. Dessa satsningar är i enlighet med de nationella
intentionerna för omställningen mot god och nära vård.
Digitaliseringsdriven utveckling syftar till att stödja av nya, effektivare arbetssätt med modern
teknik. KSON fortsätter arbetet med att införa bland annat välfärdsteknik i ordinärt boende, för
att effektivisera tillsyn och skapa trygghet. Införandet av digital låshantering inom Kundvalet följs
upp initialt för att säkerställa förväntade effekter. Införandet öppnar också upp för andra
effektiviseringsmöjligheter som KSON under planeringsperioden avser att undersöka, såsom att
låssystemet kan utökas till soprum, medicinskåp och skåp för narkotikaklassad medicin.
17

3. Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
( tkr)

KONCERNEN
Not

Bokslut
2021-12-31

KOMMUNALFÖRBUNDET

Bokslut
2020-12-31

Bokslut
2021-12-31

Bokslut
2020-12-31

Verksamhetens intäkter

2

648 397

550 912

400 354

376 007

Verksamhetens kostnader

2

-3 613 500

-3 345 628

-3 405 070

-3 325 855

Avskrivning enligt plan

3

-21 192

-19 268

-16

-16

-2 986 294

-2 813 984

-3 004 732

-2 949 864

3 048 524

2 974 392

3 048 524

2 974 392

62 230

160 408

43 792

24 528

Verksamhetens nettokostnader
Bidrag från huvudmän

4

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

5

260

98

15

7

Finansiella kostnader

6

-55 791

-69 474

-49 568

-51 030

6 698

91 032

-5 762

-26 495

0

0

0

0

6 698

91 032

-5 762

-26 495

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster netto
Årets resultat

4. Balansräkning
BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

KONCERNEN
Bokslut
Bokslut
2021-12-31
2020-12-31

KOMMUNALFÖRBUNDET
Bokslut
Bokslut
2021-12-31
2020-12-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar

7

5 318

4 087

0

0

Maskiner och inventarier

8

57 026

56 594

34

50

62 344

60 681

34

50

0

0

33 212

33 212

0

0

33 212

33 212

62 344

60 681

33 246

33 262

Summa materiella anläggn.tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

9

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Fordringar

10

260 891

222 747

103 029

139 906

Kassa/bank

11

1 128 927

867 636

451 417

227 905

Summa omsättningstillgångar

1 389 818

1 090 383

554 446

367 811

SUMMA TILLGÅNGAR

1 452 162

1 151 064

587 692

401 073
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

KONCERNEN
Bokslut
Bokslut
2021-12-31
2020-12-31

KOMMUNALFÖRBUNDET
Bokslut
Bokslut
2021-12-31
2020-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Summa eget kapital

12

därav: årets resultat

7 949

1 251

-106 167

-100 405

6 698

91 032

-5 762

-26 495

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

13

662 575

594 386

14 101

11 969

Andra avsättningar

13

8 652

7 828

0

0

671 227

602 214

14 101

11 969

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

14

55 000

55 000

103 200

103 200

Kortfristiga skulder

15

717 985

492 599

576 557

386 309

772 985

547 599

679 757

489 509

1 452 161

1 151 064

587 691

401 073

Inga

Inga

Inga

Inga

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR , SKULDER
Panter och ansvarsförbindelser
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5. Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS
(tkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Övriga ej kassaflödespåvekande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

KONCERNEN
Bokslut
Bokslut
2021-12-31
2020-12-31

KOMMUNALFÖRBUNDET
Bokslut
Bokslut
2021-12-31
2020-12-31

6 698
21 192
69 013
0

91 032
19 268
76 186
0

-5 762
16
2 132
0

-26 495
16
2 000
0

96 903

186 486

-3 614

-24 479

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-38 144
225 386
284 146

-35 286
51 982
203 182

36 878
190 248
223 512

-39 859
-34 208
-98 546

Investeringsverksamheten
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-22 930
75

-18 923
137

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-22 855

-18 786

0

0

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder

-

-

0

48 200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

48 200

Kassaflöde för perioden

261 291

184 396

223 512

-50 346

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

867 636

683 240

227 905

278 251

1 128 927

867 636

451 417

227 905

261 291

184 396

223 512

-50 346

Likvida medel vid årets slut
Förändring

6. Noter
Följande noter redovisas till de finansiella rapporterna:
Not 1, Redovisningsprinciper
Not 2-6, Resultaträkning
Not 7-15, Balansräkning
Not 17, Leasing & hyra

6.1 Not 1, Redovisningsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lag om kommunal bokföring och
redovisning (vilken även gäller kommunalförbund) och utifrån god redovisningssed med gällande
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tillämpade redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall undantag förekommer redovisas dessa. Norrtälje kommun
svarar för KSON:s samtliga räkenskaper och personalredovisning.
KSON:s förvaltningsberättelse har direktionen och förvaltningen som utgångspunkt (org.nr.
222000-1891), med Tiohundra AB:s redovisning som bilaga (org.nr. 556595-7395). I KSON:s
förvaltningsberättelse beskrivs hela koncernens resultat- och förmögenhetsutveckling i avsnitt 2.1
och 2.2.
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Sammanställd redovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att moderföretagets
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.
Dotterbolagens årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av ombyggnation av hyrda lokaler, maskiner och
inventarier. Som investering avses anskaffning av tillgång med en varaktighet om minst tre år och
ett anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp (2021: 23 800 kronor, exklusive
mervärdesskatt). Sådana investeringar redovisas som tillgångar och kostnadsförs inte omgående.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar
och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall då hela
eller delar av tillgångens anskaffningsvärde finansieras med bidrag reduceras tillgångens
anskaffningsvärde med bidragets storlek.
Avskrivningar
Avskrivningar är värdeminskningar fördelade över tillgångens nyttjandeperiod, det vill säga den
tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivning påbörjas när en investering tas i bruk.
Avskrivningstiderna bygger på en idéskrift från RKR. Ombyggnader av hyrda lokaler avskrivs
därmed under 5 år och maskiner och inventarier under 3-5 år.
Kundfordringar
Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än 6 månader.
Medlemsbidrag
Som intäkter räknas även bidrag från KSON:s medlemmar, vilka är Norrtälje kommun och
Region Stockholm med en del vardera. Bidragen bokas upp varje månad (periodiseras) så att de
matchar bokförda (periodiserade) kostnader under varje period.
Pensioner
Pensioner hanteras och bokas efter KPA AB beräkningar. Dessa görs per 31/8 och 31/12 varje
år. För Tiohundra AB sker detta även per 30/4. Avsättningar till pensioner och finansiell
räntekostnad bokas efter beräkningen för respektive period.
Årets intjänade pensionsförmåner redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld
(individuella delen) i balansräkningen.
Någon bedömning och/eller beräkning av marknadsvärde eller det matematiska värdet görs inte
av KPA AB. KSON följer därmed delvis RKR:s rekommendation 7.1, men inte fullt ut, då
leverantören inte tillhandahåller rekommenderade uppgifter.
Skuld till personalen
Förvaltningens skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid och
tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, har värderats och redovisats som avsättning enligt
gällande löneläget med tillägg för varje ingående verksamhets personalomkostnadspålägg (PO).
Tiohundra AB redovisar detta som kortfristig skuld.
Merkostnader avseende covid-19
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Beviljade ersättningar för merkostnader avseende covid-19 samt sjuklönekostnader bokförs som
intäkter. Ersättningar som kommunalförbundet har ansökt om åt privata utförare bokförs endast
på balansräkningen och betalas vidare till respektive utförare. Tiohundra AB har även bokfört en
mindre del statsbidrag som avser investeringar som skuld, vilka löses i takt med att investeringen
skrivs av.
Villkorade ägartillskott
Förvaltningens aktieägartillskott som avser förlusttäckning redovisas som intäkt och kostnad
enligt RKR. I Tiohundra AB bokförs dessa direkt mot eget kapital enligt K3 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

6.2 Not 2-6, Resultaträkning
Samtliga noter i tkr där inte annat anges
KONCERNEN
Not 2

Verksamhetens intäkter/kostnader

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

88 381

85 451

67 194

67 532

Intäkter
Avgifter
Statsbidrag mm

134 222

90 751

84 030

70 839

1 629 427

1 655 845

0

0

357 129

354 038

249 130

237 636

-1 560 762

-1 635 173

0

648 397

550 912

400 354

376 007

1 477 929

1 402 910

66 407

69 537

Lokalkostnader

133 828

130 550

73 560

71 855

Material

230 765

224 081

228 006

222 495

60 482

69 220

60 482

69 220

2 986 960

2 869 652

2 954 821

2 869 652

Vård
Övrigt
Eliminering av koncerninterna poster
Verksamhetsintäkter totalt
Kostnader
Personalkostnader

Bidrag
Entreprenader
Revision

469

1 072

585

540

Skatter

3 851

25 928

0

0

Övrigt

279 978

257 388

21 209

22 556

-1 560 762

-1 635 173

3 613 500

3 345 628

3 405 070

3 325 855

Eliminering av koncerninterna poster
Verksamhetskostnader totalt

KONCERNEN
Not 3

Avskrivningar

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

Avskrivning materiella anläggningstillgångar

21 192

19 268

16

16

Summa

21 192

19 268

16

16

KONCERNEN
Not 4

Bidrag från huvudmän

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

Medlemsbidrag SLL

1 784 524

1 730 092

1 784 524

1 730 092

Medlemsbidrag Norrtälje Kommun

1 214 600

1 193 600

1 214 600

1 193 600

0

0

0

0

Övriga bidrag SLL
Övriga bidrag Norrtälje Kommun
Aktieägartillskott SLL
Aktieägartillskott Norrtälje Kommun
Summa

0

0

0

0

43 000

44 100

43 000

44 100

6 400

6 600

6 400

6 600

3 048 524

2 974 392

3 048 524

2 974 392
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KONCERNEN
Not 5

Finansiella intäkter

Räntor koncernkonto bank
Räntor
bank
Summa

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

0

0

0

0

260

98

15

7

260

98

15

7

KONCERNEN
Not 6

Finansiella kostnader

Förlusttäckning till Tiohundra*
Ränta pensionsskuld
Räntor
bank
Aktieägartillskott
Summa

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

0

0

0

0

55 710

69 395

130

274

81

79

38

56

0

0

49 400

50 700

55 791

69 474

49 568

51 030

6.3 Not 7-15, Balansräkning
Samtliga noter i tkr där inte annat anges
KONCERNEN
Not 7

Nedlagda kostnader på annans fastighet

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS INGÅNG
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång
Anskaffningar
Avyttring utrangering
Omföring mellan tillgångar
Summa ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång
Årets avskrivningar
Avyttring utrangering
Omföring mellan tillgångar
Summa ackumulerade avskrivningar
NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS UTGÅNG
Avskrivningstider

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

4 087

4 311

0

0

23 705

22 480

0

0

2 823

1 225

0

0

-152

0

0

0

0

0

0

0

26 376

23 705

0

0

-19 618

-18 169

0

0

-1 592

-1 449

0

0

152

0

0

0

0

0

0

0

-21 058

-19 618

0

0

5 318

4 087

0

0

5 år

5 år

5 år

5 år
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KONCERNEN
Not 8

KOMMUNALFÖRBUNDET

Maskiner och inventarier

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS INGÅNG

56 594

56 852

50

66

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång

244 672

227 272

2 525

2 525

Anskaffningar

19 806

17 698

0

0

Avyttringar och utrangeringar

-7 273

-298

0

0

100

0

0

0

Summa ackumulerade anskaffningsvärden

257 305

244 672

2 525

2 525

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång

-188 078

-170 420

-2 475

-2 459

-19 600

-17 819

-16

-16

7 198

161

0

0

Övriga förändringar

Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Övriga förändringar

201

0

0

0

-200 279

-188 078

-2 491

-2 475

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

57 026

56 594

34

50

5-8 år

5-8 år

5 år

5 år

Summa ackumulerade avskrivningar

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS UTGÅNG
Avskrivningstider

KONCERNEN
Not 9

Andelar i koncernföretag

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

Tiohundra AB

0

0

33 212

33 212

Summa

0

0

33 212

33 212

KONCERNEN
Not 10

Kortfristiga fordringar

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

50 779

37 875

24 356

30 869

7 311

8 694

0

0

0

0

0

0

123 180

117 238

64 538

83 783

Skattefordringar

68 388

37 549

2 890

3 779

Momsfordran

Kundfordringar
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 230

21 437

11 230

21 437

Aktieägartillskott från Moderbolag

0

0

0

0

Övriga poster

3

-46

15

38

260 891

222 747

103 029

139 906

Summa

KONCERNEN
Not 11

Kassa/bank

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

Bank

1 128 927

867 636

451 417

227 905

Summa

1 128 927

867 636

451 417

227 905
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KONCERNEN
Not 12

Eget kapital

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

Ingående eget kapital

1 251

-89 781

-100 405

-73 910

Årets resultat

6 698

91 032

-5 762

-26 495

Utgående eget kapital

7 949

1 251

-106 167

-100 405

KONCERNEN
Not 13

Avsättningar

Avsättning ordinarie pensioner

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

659 822

592 049

11 348

9 632

594 386

526 028

11 969

9 969

68 189

68 358

2 132

2 000

662 575

594 386

14 101

11 969

7 828

0

0

0

824

7 828

0

0

8 652

7 828

0

0

Specifikation av avsättning till pensioner
Ingående avsättning
Årets förändring av pensionsavsättningar inkl. räntedel
Utgående avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Ingående avsättning för uppskjuten skatt
Årets avsättning för uppskjuten skatt
Utgående annan avsättning

KONCERNEN

KOMMUNALFÖRBUNDET

Specifikation av avsättning till pensioner
Ingående avsättning

594 386

526 028

11 969

9 969

34 500

22 231

1 133

1 492

520

0

520

0

-247

42 420

-1

-7

-11 894

-11 118

-102

-101

9 858

14 435

166

226

Förändring av löneskatt

34 700

390

416

390

Utgående avsättning

661 303

594 386

13 581

11 969

Nyintjänad pension
Varav nyintjänad pension
Övrigt
Årets pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar

KONCERNEN
Not 14

Långfristiga skulder

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

Reversskuld till SLL

27 500

27 500

27 500

27 500

Reversskuld till Norrtälje kommun

27 500

27 500

75 700

75 700

Summa

55 000

55 000

103 200

103 200

KONCERNEN
Not 15

Kortfristiga skulder

KOMMUNALFÖRBUNDET

2021-12

2020-12

2021-12

2020-12

105 169

24 338

168 965

115 195

Upplupna löner

28 334

32 804

-22

503

Semesterlöneskuld

57 094

49 581

4 461

3 073

Leverantörsskulder

Skatteskulder
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övrig kortfristig skuld
Summa

0

18 100

0

0

475 978

300 741

402 114

266 320

51 410

67 035

1 039

1 218

717 985

492 599

576 557

386 309
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6.4 Not 17, Leasing & hyra
Kommunalförbundet har inga leasingavtal och därav redovisas ingen leasing i detta årsbokslut.
Norrtälje kommun tillhandahåller KSON:s datorer, kopiatorer, kaffemaskiner, personbilar med
mera i andra hand mot självkostnadsersättning, oavsett vilken avtalsform kommunen valt.
Tiohundra AB redovisar samtliga leasingavtal (se bolagets årsredovisning).
Medlemmarna upplåter huvuddelen av de lokaler som KSON-koncernen nyttjar tills vidare i
andra hand mot självkostnadsersättning, oavsett om de äger eller förhyr dessa. Normalt är
uppsägningstid för dessa 9 månader. Förvaltningens totala kostnader för lokaler 2021 summerar
till 73,6 mnkr.

7. Driftsredovisning
KSON har, utifrån förbundsordningen, delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden, beroende
på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:
• Primärvård, där KSON har produktionsansvar inom Norrtälje kommun,
• Specialiserad vård, där KSON har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun
samordnas med Region Stockholms,
• 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.

7.1 Primärvård
KSON bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun, medan Region
Stockholm bekostar produktionen i övriga länet. Huvuddelen av KSON:s primärvård omfattas av
lagen om valfrihetssystem (LOV), och verksamheten är uppdelad enligt tabellen nedan.
Nettokostnad primärvård
Budget 2021
(mnkr)
Läkemedel
Husläkarverksamhet, inkl.
avancerad medicinsk
service
Fysioterapi
Övrigt
SUMMA

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

209,0

223,0

-14,0

210,8

176,7

181,6

-4,9

196,6

15,4

16,0

-0,6

12,7

95,4

86,4

9,0

84,4

496,5

507,0

-10,5

504,5

En del av primärvården i Norrtälje kommun tillhandahålls genom Kundvalet (hemtjänst, basal
hemsjukvård och hemrehabilitering) och redovisas i sin helhet under avsnittet 7.3 Ordinärt
boende.
För verksamhetsområdet sammantaget redovisas ett underskott om 10,5 mnkr, vilket är en
förbättring med 4,0 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2.
Läkemedelsförmånen
Kostnaderna för läkemedelsförmånen, över vilka KSON har liten möjlighet att påverka, fortsätter
att öka och för 2021 redovisas ett underskott om 14,0 mnkr. Sedan 2016 har kostnaderna ökat
med nästan 35 procent. Medlemsbidraget har inte reviderats med anledning av de ökade
kostnaderna för detta. Ett extra medlemsbidrag avseende statsbidrag för ökade kostnader för
läkemedelsförmånen har årligen utbetalats från Region Stockholm med 10 mnkr för åren 2016–
2020. Bidraget om 10 mnkr har inte betalats ut av Region Stockholm för 2021. Något beslut om
att detta bidrag ska upphöra har heller inte delgetts KSON. Denna minskade intäkt är
förklaringen till avvikelsen mot budget, då KSON budgeterat intäkten om 10 mnkr efter tidigare
bekräftelse från regionen att bidraget skulle erhållas även för 2021.
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Husläkarverksamhet inkl. avancerad medicinsk service
Husläkarverksamheten inklusive avancerad medicinsk service redovisar sammantaget ett
underskott om 4,9 mnkr. Verksamheten visar ett mindre överskott på grund av fortsatt lägre
besöksantal jämfört med innan pandemin, medan medicinsk service redovisar ett mindre
underskott. Underskottet för medicinsk service såsom röntgen och klinisk fysiologi är framför allt
ett resultat av en för låg budget baserat på 2020, då antalet undersökningar var mycket lägre än
tidigare med anledning av pandemin. Kostnaderna för luftvägsmottagningen har under året i sin
helhet ersatts med statsbidrag avseende merkostnader för covid-19. Antalet hembesök av läkare
för patienter inskrivna vid husläkarmottagningarna har minskat avsevärt under pandemin enligt
tabellen nedan.
Primärvård, volymer i antal
besök
Husläkarverksamhet
Fysioterapeut
Övriga besök
Totalt

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

150 136
27 811
61 681
239 628

159 711
21 659
60 484
241 854

178 445
29 248
76 424
284 116

176 541
28 487
72 701
277 729

Övrigt
Antalet besök till övriga vårdval inom primärvården har varit fortsatt lågt under pandemiåren
2020-2021 jämfört med innan. Sammantaget redovisas ett överskott om 9,0 mnkr jämfört med
budget.

7.2 Specialiserad vård
KSON bekostar huvuddelen av Norrtäljebornas konsumtion av specialiserad vård inom
Stockholms län. Verksamheten är uppdelad enligt tabellen nedan.
Nettokostnad
specialiserad vård
(mnkr)
Norrtälje sjukhus
Region Stockholms
sjukhus och vårdval
Psykiatri
Avancerad sjukvård i
hemmet (ASIH)
Övrigt

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

521,2

517,5

3,7

528,8

441,9’

472,6’

-30,7

407,5

140,2

130,5

9,7

131,2

50,3

63,7

-13,4

54,0

7,6

5,5

2,1

7,7

SUMMA
1 161,2
1 189,9
-28,7
1 129,2
*2021 redovisas 24 mnkr som en intäkt under övrig finansiering vilket avser en del av ersättningen
från HSN avseende sjukhusavtalen

För verksamhetsområdet specialiserad vård redovisas sammantaget ett underskott om 28,7 mnkr.
Det är en förbättring med 4,3 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2.
Norrtälje sjukhus
Norrtälje sjukhus har under stora delar av året haft fast tillfällig ersättning, med anledning av
pågående pandemi. I denna ersättning ingår även att hantera vård av länets övriga invånare,
inklusive den uppskjutna vård som kan uppstå. Samverkan om patienter mellan regionens och
KSON:s sjukhus är väsentlig, inte minst under pågående pandemi. Att villkoren för Norrtälje
sjukhus i stort är oförändrade innebär även oförändrad ersättning till KSON från regionen för
vård av invånare från övriga länet vid Norrtälje sjukhus, samtidigt som kostnaderna för vård av
Norrtäljebor i Region Stockholm ökat avsevärt (se avsnitt nedan).
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Norrtälje sjukhus, volymer i
antal
Besök
Vårdtillfällen
Totalt

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

63 062
5 998
69 060

57 737
5 420
63 157

67 544
5 985
73 529

72 031
6 490
78 521

Region Stockholms sjukhus, inklusive vårdval
Nuvarande sjukhusavtal i Region Stockholm och för KSON trädde i kraft 2020. I budget 2021
för Region Stockholm gavs hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i uppdrag att den sammantagna
prisuppräkningen inom ramen för sjukhusavtalen för de regionägda akutsjukhusen skulle uppgå
till 1,5 procent. Parallellt med detta har HSN bland annat inkluderat kostnaderna för miljö- och
kvalitet, strategiska fastighetsinvesteringar, vissa sidoavtal med mera i ersättningarna till regionens
sjukhus. Dessa kostnader finansierades tidigare fullt ut av HSN. För 2020 har KSON
kompenserats av HSN med 23,1 mnkr för detta. För 2021 är motsvarande kompensation 63,5
mnkr. Konsekvensen av förändringen är en kraftig fördyring för KSON för vård av Norrtäljebor
vid övriga sjukhus i regionen.
Kostnadsökningen mellan 2018 och 2021 motsvarar 21,5 procent. Jämfört med föregående år är
ökningen 40,7 mnkr (10,0%), enligt tabellen nedan.
Region Stockholms sjukhus
och vårdval, totala kostnader
(mnkr)
Karolinska
Danderyd
Södersjukhuset
St Erik
Södertälje
St Göran
Vårdval förlossning
Övriga Vårdval
Totalt

Utfall 2021
243,7
102,3
18,5
10,1
0,4
4,5
23,3
45,7
448,6

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

221,9
92,0
17,3
8,6
0,2
3,8
22,1
42,1
407,9

182,3
105,0
19,8
8,8
0,2
2,4
22,4
41,2
382,1

178,7
102,5
19,1
8,7
0,2
1,8
20,1
38,1
369,2

Utöver att vården i sig har blivit dyrare finns även en tydlig ökning i antalet vårdtillfällen och
besök mellan 2018 och 2021.
Region Stockholms sjukhus
och vårdval, volymer i antal
vårdtillfällen och besök
Karolinska
Danderyd
Södersjukhuset
St Erik
Södertälje
St Göran
Vårdval förlossning
Övriga Vårdval
Totalt

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

27 529
16 606
1 845
3 485
63
818
2 886
63 220
116 452

24 123
15 406
1 543
3 161
48
668
2 886
51 405
99 240

21 951
15 538
2 529
4 584
61
879
2 801
48 395
96 736

20 756
15 544
2 279
3 790
95
892
2 652
45 344
91 352

Psykiatri
Årsbudgeten för psykiatri utökades från 2020 till 2021 med 9,0 mnkr. Utfallet 2021 är lägre än
budget främst på grund av att antalet neuroutredningar per månad endast varit omkring 10
jämfört med de 26 som budgeterats. Effekten av post-covid och den ökade psykiska ohälsan är
en ny utmaning för verksamheten och kommer så att vara de kommande åren.
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Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Under pandemin utökades uppdraget för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) tillfälligt, i syfte
att minska trycket på sjukhuset, något som ligger väl i linje med ”god och nära vård”.
Kostnaderna för ASIH har också ökat genom en tillfällig dispens från taket för antal vårddygn
under pandemin. Syftet med dispensen är att minska trycket på akutsjukhusen och den
återinläggning som kan förekomma. Verksamheten redovisar en avvikelse mot budget med
-13,4 mnkr för 2021.

7.3 Ordinärt boende
Ordinärt boende omfattar insatser för dem som bor kvar hemma, utifrån Socialtjänstlagen, Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om bostadsanpassningsbidrag med
flera lagar. Verksamheten är uppdelad enligt tabellen nedan.
Nettokostnad ord.bo
(mnkr)
Kundval

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

275,4

268,3

7,1

257,4

Daglig verksamhet LSS

67,8

72,2

-4,4

71,1

Assistansersättning SFB,
Pers. ass. 9:2

53,8

42,2

11,6

46,6

Nattpatrull

34,0

36,5

-2,5

35,7

Turbundna resor

15,0

12,9

2,1

9,2

Övrigt

51,1

50,7

0,4

55,3

497,1

482,8

14,3

475,4

SUMMA

För verksamhetsområdet redovisas sammantaget ett överskott om 14,3 mnkr vilket är en
förbättring mot prognosen i delårsrapport 2, där denna motsvarade vad som budgeterats.
Kundval
Kundvalet redovisar sammantaget ett överskott om 7,1 mnkr 2021. Detta beror på att den
beviljade tiden varit 8,6 procent lägre än de 42 000 timmarna per månad som budgeterats, vilket
bedöms bero på flera faktorer.
Invånare i Norrtälje kommun har under pandemin i lägre omfattning ansökt om serviceinsatser
såsom exempelvis städ, tvätt och inköp. Trolig orsak till detta är att de på grund av rädsla för
covid-smitta löst frågorna på annat sätt. Förvaltningen har också under året haft tätare och bättre
uppföljningar av hemtjänstbeslut som fattas när brukare tillfälligt är i behov av hjälp, vilket gjort
att beslut och beställningar bättre matchar brukarnas behov. Detta gäller även vid behov av mer
omfattande insatser. Nya beslut följs som regel alltid upp inom två veckor och detta har, speciellt
vid beslut efter sjukhusvistelse, bidragit till att beslut omfattningsmässigt kunnat justeras nedåt.
På grund av att flera platser på äldreboenden stått tomma så har plats på särskilt boende, för den
som fått det beviljat, kunnat verkställas omgående, vilket gjort att färre personer väntat på särskilt
boende med insatser i hemmet. Förvaltningen har även under året arbetat mycket med att
komma i kapp med uppföljningarna av långa beslut och nuvarande besluts aktualitet är därmed
numera hög.
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Nettokostnad kundval
(mnkr)

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

Hemtjänst i ordinärt
boende

177,2

163,3

13,9

160,7

Delegerad HSL
Legitimerad HSL
Hemrehabilitering
SUMMA

65,0
20,7
12,5
275,4

65,6
23,8
15,5
268,3

-0,6
-3,1
-3,0
7,1

60,2
22,9
13,7
257,4

Kostnaden för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i hemsjukvård och hemrehabilitering har
inte förändrats nämnvärt jämfört med 2020, i och med det nya kundvalsavtalet.
Utförandegraden av beviljad tid har varit 67,3 procent. Det låga värdet beror till viss del på att
utförarna registrerat på ett felaktigt sätt. Under året har regelbundna individuella
avstämningsmöten hållits med utförarna för mer korrekt loggning och resultatet har succesivt
förbättrats under året.
Volymer i antal timmar
Budget 2021
(snitt/månad)
Hemtjänsttimmar, beviljad tid
42 000
Hemtjänsttimmar, utförd tid
36 120
Delegerad HSL - utförd tid*
10 500
Kundval – timmar legitimerad
6 700
personal**
*Började följas i och med nya avtalet 2020
**Legitimerad HSL och hemrehabilitering

Utfall 2021

Utfall 2020

38 673
26 040
11 878

40 070
Iu
11 877

3 467

6 521

Daglig verksamhet LSS
Inom daglig verksamhet LSS redovisas ett underskott om 4,4 mnkr. En ökning av antalet
årsplatser har skett i förhållande till 2020, för att möta att fler brukare vågat söka insatsen då
många i gruppen fått vaccin mot Covid-19.
Volymer i antal platser
(snitt/år)
Årsplatser, daglig verksamhet LSS
Varav köpta platser

Budget
2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

289

293

277

279

Iu

55

Iu
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Assistansersättning (SFB) & Personlig assistans (LSS 9:2)
Antalet personer med Personlig assistans (assistansbeslut) har sjunkit under 2021. Jämfört med
2020 har antal timmar minskat med cirka 800 timmar per månad. Detta beror bland annat på att
vissa beslut har omprövats samt att det varit en viss avflyttning från kommunen. Därav redovisas
ett överskott jämfört med budget 2021.
Turbundna resor
Kostnaderna för turbundna resor 2021 är lägre än budget. Orsaker till detta är bland annat att
resorna till och från dagverksamheterna uteblivit, med anledning av att dagverksamheterna enligt
Socialtjänstlagen var stängda under stor del av året med återgång först i september.

7.4 Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten är uppdelad enligt tabellen nedan.
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Avvikelse
budgetutfall

Nettokostnad sä.bo
(mnkr)

Budget 2021

Särskilt boende äldre

520,4

502,0

18,4

511,3

Boende LSS, vuxna

147,0

154,5

-7,5

144,5

Boende LSS, barn och
unga

16,9

19,6

-2,7

17,2

Boende socialpsykiatri

59,7

62,3

-2,6

58,3

Korttidsvistelse LSS

15,5

17,2

-1,7

15,7

9,0

9,6

-0,6

9,8

768,5

765,1

3,4

756,8

Övrigt
SUMMA

Utfall 2021

Utfall 2020

För verksamhetsområdet särskilda boendeformer sammantaget redovisas ett överskott om 3,4
mnkr, vilket är en förbättring mot prognosen i delårsrapport 2 som motsvarade budgeterat
belopp.
Särskilt boende för äldre
På grund av pandemin har beläggningsgraden legat på fortsatt låga nivåer med en
beläggningsgrad på 88 procent. En förklaring kan vara att många personer väntat med att söka
särskilt boende.
Förvaltningen har tillsammans med Tiohundra AB inlett ett arbete i syfte att utnyttja befintliga
boendeplatser mer effektivt för att motverka de konsekvenser som en eventuell överkapacitet av
boendeplatser medför. Två boenden har öppnat under 2021 av Humana AB, ett i Norrtälje hamn
i juni oc etth Norrtälje Östhamra i september. Beläggningen på båda dessa ligger över 70%. Då
placeringarna legat lägre än budgeterat redovisar verksamheten ett överskott.
Volymer i antal årsplatser

Budget
2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Särskilt boende äldre

773

765

758

768

Boende LSS, vuxna
Varav egen regi
Varav individavtal
Varav särskilt anpassad bostad

196
164
24
8

207
169
27
10

194
162
24
8

192
163
20
9

Boende LSS, barn och unga

9

13

10

9

75
36

70
32

75
36

Iu
37

Boende socialpsykiatri
Varav köpta platser

Boende LSS
Det har under 2021 skett en ökning av placeringarna inom vuxenboende LSS. Då alla platser
inom Tiohundra AB är fullbelagda innebär det att ytterligare fem platser har köpts externt, vilket
ger ett snitt på sammantaget 27 köpta platser över året. Då externa platser har ett snittpris på 1,4
mnkr/år har detta medfört en kostnadsökning om drygt 7 mnkr.
Placeringarna inom barnboende LSS hade ett snitt på 13 årsplatser under 2021, vilket överstiger
budget och innebär ökade kostnader under året jämfört med budget. Tiohundra AB driver ett
barnboende med fyra platser. Under större delen av 2021 har samtliga platser varit belagda.
Ökningen beror dels på en ökad inflyttning i kommunen med barn med stora behov, dels på att
Norrtälje kommuns barn- och utbildningskontor beviljat skolgång i annan kommun för elever
med personkrets inom LSS. I det sistnämnda behöver barnboende i anslutning till skolan beviljas,
vilket belastar KSON.
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Boende socialpsykiatri
Alla 39 platser inom Tiohundra AB är fullbelagda och de har under perioden haft närmast en
100-procentig beläggning. Nuvarande kapacitetsbrist innebär att förvaltningen behöver köpa
externa platser för att tillgodose behovet, vilket ökat kostnaderna då dessa platser är i snitt 52
procent dyrare. Därav redovisas ett underskott om 2,6 mnkr.

7.5 KSON:s förvaltning
Förvaltningens kostnader utgörs främst av personal, hyror och övriga administrativa kostnader
såsom IT och telefoni. Här ingår även kostnaderna för den politiska verksamheten och
koncernrevisionen. I januari 2021 infördes nya organisation vid KSON:s förvaltning, för att
skapa en hållbar och tydlig organisation i syfte att utveckla och etablera en kostnadseffektiv och
stark struktur för att fortsätta det strategiska kvalitets- och utvecklingsarbetet på ett mer samlat
sätt.
Nettokostnad
förvaltning (mnkr)

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

Förvaltning ADM, RS
fördelas 59%

20,6

20,4

0,2

20,3

Förvaltning ADM, NK
fördelas 41%

14,3

14,2

0,1

14,7

Förvaltning,
biståndshandläggning

39,3

35,3

4,0

33,3

SUMMA

74,2

69,9

4,3

68,2

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 4,3 mnkr, vilket är en förbättring mot
prognosen i delårsrapport 2 som motsvarade budgeterad nivå.
Under 2021 har stor restriktivitet tillämpats vad gäller kostnader som exempelvis bemanning,
deltagande i kurser, seminarier, konsultkostnader med mera. Samtliga anställningar rådgöras med
förbundsdirektören innan tillsättning.
Förvaltningens nettokostnader för 2021 har ökat med 1,7 mnkr jämfört med 2020.
Förvaltningens kostnader motsvarar därmed 2,3 procent av KSON:s nettokostnader 2021, vilket
är en lika stor andel som 2020.
KSON:s förvaltning
(mnkr)
Intäkter

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
budgetutfall

Utfall 2020

5,0

10,1

5,1

26,3

Kostnader

-79,2

-80,0

-0,8

-94,5

Nettokostnad

-74,2

-69,9

4,3

-68,2

Intäkterna inom verksamheten består främst av riktade statsbidrag där det till en viss del finns
motsvarande kostnader, till exempel projektledare inom områdena nära vård och psykisk hälsa.
Norrtälje kommun ansvarar för Rådet för Funktionshinder i Norrtälje kommun (RFF) och
Kommunala Pensionärsrådet i Norrtälje kommun (KPR). Under året har administrationen av
dessa återförts från KSON:s förvaltning till kommunen, vilket avlastat förvaltning med cirka 10
procent av en heltid.

7.6 Tiohundra AB
KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för att ägarstyrning sker,
utifrån förbundsordningens begränsningar. Då direktionen utser samtliga styrelseledamöter är
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bolaget ett företag i KSON-koncernen, enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (2 kap. 5 §).
7.6.1 Resultatkrav & eget kapital
KSON ställer inget avkastningskrav på Tiohundra AB, vad gäller operativt resultat. För 2021
redovisar bolaget ett resultat om -33,1 mnkr, varav ränteeffekter för pensionsåtaganden utgör
-55,6 mnkr. Bolagets operativa resultat 2021 är därmed +22,5 mnkr.
Tiohundra AB:s ekonomiska
resultat (mnkr)

Budget
2021

Operativt resultat
Ränteeffekter, pensioner
Summa resultat (före skatt)

0,0
-12,2
-12,2

Utfall
2021
22,5
-55,6
-33,1

Avvikelse
budgetutfall
22,5
-43,4
-20,9

Utfall
2020
44,1
6,6
50,7

Ändringar av diskonteringsräntan ändrar bolagets pensionsskuld, vilket påverkar det ekonomiska
resultatet och därmed det egna kapitalet. Då räntan sänks, ökar skulden och därmed kostnaderna,
varpå det egna kapitalet minskar. För att kompensera för detta tillfört KSON villkorade
aktieägartillskott, finansieras av medlemmarna utöver medlemsavgifterna.
Villkorade aktieägartillskott (mnkr)
Region Stockholm
Norrtälje kommun
Summa tillskott

I

2021
43,0
6,4
49,4

I

2020
44,1
6,6
50,7

I

2019
38,6
9,6
48,2

I

2018
8,6
1,3
9,9

I

2017
7,7
1,1
8,8

I

Bolagets aktiekapital uppgår till 17,3 mnkr. Utvecklingen av det egna kapitalet de senaste åren
framgår av följande:
Tiohundra AB:s egna kapital (mnkr)
Vid årets början
Årets resultat
Aktieägartillskott
Vid årets slut

2021
104,6
-40,1
49,4
113,9

2020
17,3
36,6
50,7
104,6

2019
28,3
-59,2
48,2
17,3

2018
25,9
-7,5
9,9
28,3

2017
44,8
-27,7
8,8
25,9

För fullständig redogörelse hänvisas till Tiohundra AB:s verksamhetsberättelse 2021 (se bilaga 2).
7.6.2 Mål & uppdrag
Utöver bolagsordning och ägardirektiv har Tiohundra AB även att utgå från KSON:s förbundsordning, budget och verksamhetsplan samt eventuella anvisningar. För planeringsperioden gäller
målen att Tiohundra AB dels (a) ska vara en föregångare inom sammanhållen hälso‐, sjukvård
och omsorg dels (b) ska vara en attraktiv arbetsgivare.
7.6.3 Väsentliga personalförhållanden
Tiohundra AB har i uppdrag från KSON:s direktion att redovisa personalens ohälsotal samt
åtgärder för att minska dessa.
Tiohundra AB:s sjukfrånvaro i procent
-29 år
30-49 år
50- år
Genomsnitt
Varav kvinnor
Varav män
Varav >60 dagar

Utfall
2019*
7,6
7,7
8,2
7,9
8,4
5,3
51,7

Utfall
2020*
9,7
9,4
10,4
9,9
10,5
6,7
39,3

Utfall
2021
10,0
8,5
9,3
9,0
9,6
6,2
47,4
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Jämfört med 2020 har sjukfrånvaron i bolaget minskat något 2021, bland både kvinnor och män
30 år och äldre. Under året har bolagets rehabiliteringsprocess uppdaterats, förbättrats och
förankrats i chefsledet. Alla chefer har dessutom i uppdrag att arbeta för sänkt sjukfrånvaron,
vilket löpande följts upp under året.
Härutöver bedrivs förebyggande insatser, bland annat genom att arbeta för att medarbetarna ska
känna delaktighet, vara trygga på sin arbetsplats och bemöta varandra respektfullt. Samarbetet
med Försäkringskassan och företagshälsovården är andra viktiga delar i att minska sjukfrånvaron.

8. 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.

9. Bilagor
1.
2.

Medlemmarnas indikatorer 2021.
Verksamhetsberättelse 2021 Tiohundra AB
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Region
Stockholm
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BILAGA 1

1(3)

Dnr: 2021-00344-042

NORRTÄLJE
KOMMUN

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälj e

Medlemmarnas indikatorer 2021
I överenskommelse mellan regionen, kommunen och KSON om stärkt styrning
m.m. från 2021 åtar sig medlemmarna tillsammans med KSON att utveckla den
gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning. Enligt KSON:s
förbundsordning (§ 8) har detta uppdrag åvilat medlemmarna sedan 2016, utan resultat. I överenskommelse konstateras också dels att tydliga och ensade processer
ger effektivare administration dels att KSON ska effektivisera biståndsbedömning
och administration.
Parallellt med överenskommelsen ålägger medlemmarna var för sig i sina respektive budgetar för 2021 KSON, inklusive det av förbundet helägda Tiohundra AB,
att återrapportera ett 30-tal indikatorer som inte ingår i KSON:s underlag till budget 2021 och verksamhetsplan 2021–2023 (beslut 2020-06-10, § 60). Det är dessutom oklart om dessa förutsätter en uppdelning mellan vård och omsorg, samtidigt
som KSON enligt förbundsordningen har att verka för sammanhållen vård och
omsorg.
KSON är en självständig myndighet – inte någon av medlemmarnas nämnd eller
bolag – som styr av den förbundsordning medlemmarna gemensamt beslutat om.
Att följa båda medlemmarnas respektive regler och reglementen var för sig är heller inte möjligt. Mot bakgrund av de ovanstående har följande indikatorer följts
upp vad gäller KSON, då bolaget av någon anledning ålagts att rapportera direkt
till regionen:
Region Stockholm
Indikator
Andel av Region Stockholms nämnder
och bolag som har infört metoder och
verktyg för arbete med innovationer
på ett systematiskt sätt.
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har
vunnit.
Andel nollutsläppsfordon av de ägda
och leasade fordonen inom Region
Stockholms nämnder och bolag.
Andel nämnder och bolag i Region
Stockholm som har förmåga att hantera extraordinära händelser.

Uppföljning
Se KSON:s årsredovisning 2021, avsnitt 2.5.4.
KSON har inga domstolsprocessen
som avser Region Stockholm. De processer som KSON är part i avser individärenden inom omsorgen.
Norrtälje kommun tillhandahåller
KSON:s fordon, inte Region Stockholm. Dessa används huvudsakligen
inom omsorgsverksamheten.
KSON har visat mycket god förmåga
att hantera den pågående pandemin.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje

2(3)
Indikator
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region
Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade.
Andel verksamheter som utifrån sitt
uppdrag har genomfört aktiviteter i
enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet.
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i
nämnder och bolag.
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk- och sårbarhetsanalyser i Region Stockholms nämnder och bolag.
Andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden utifrån
folkhälsokonsekvensanalyser i Region
Stockholms nämnder och bolag.
Antalet sjuksköterskor som utbildat
sig till specialistsjuksköterska eller
barnmorska med bibehållen lön.
Antalet ST-läkare.
Antalet tillsatta AT-block.
Grad av digitalisering

Innovationsgrad
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter.

Uppföljning
KSON och dess vårdgivare är användare av Region Stockholm system,
men ansvarar inte informationssäkerheten i dessa.
KSON styrs av medlemmarna gemensamt, främst genom förbundsordningen, inte av respektive medlems
styrande dokument.
KSON gör inga klimatanalyser.
KSON är en del av Norrtälje kommuns risk- och sårbarhetsanalyser.
KSON gör inga folkhälsokonsekvensanalyser.
KSON:s förvaltning har inga sjuksköterskor anställda som bedriver vårdverksamhet.
Region Stockholm har uppdraget att
ansvara för utbildnings- och praktikplatser, inte KSON.
Region Stockholm har uppdraget att
ansvara för utbildnings- och praktikplatser, inte KSON.
KSON saknar verktyg för att mäta
detta, men konstaterar att pandemin
kraftigt ökat graden av digitalisering,
både hos vård- och omsorgsgivarna
och inom direktion och förvaltning.
Se KSON:s årsredovisning 2021, avsnitt 2.5.4.
KSON mäter inte detta. Norrtälje
kommun tillhandahåller KSON:s fordon, som huvudsakligen används
inom omsorgsverksamheten.

3(3)
Norrtälje kommun
Indikator
Antal införda del- eller helautomatiserade processer.
Antal införda e-tjänster.

Antal trygghetsboenden.
Bedömning av Norrtälje kommuns
uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer.
Fallskador bland personer 65+, 3årsm, antal/100 000 inv.
Förekomst av våld i nära relationer

Kvalitetsindex Stöd och omsorg.

Uppföljning
Ingen.
Pandemin har kraftigt ökat graden av
digitalisering, både hos vård- och omsorgsgivarna liksom inom direktion
och förvaltning.
Inget. Utredning pågår på uppdrag av
Norrtälje kommun.
KSON:s krisledningsnämnd har antagit en handlingsplan för krishantering
(beslut 2018-06-15 §4).
Senaste resultat från 2020: 3 921
Ingen mätning pågår gällande förekomst av våld i nära relationer. Vägledningsdokument och handlingsplan
är under framtagande inom förvaltningen.
Senaste resultat som avser LSS boende
och daglig verksamhet från 2020: 50
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Förvaltningschefens/verkställande direktörens
kommentar
Väsentliga händelser

Även under 2021 har bolagets verksamhet i stor utsträckning präglats av pandemin.
Under det första halvåret var smittspridningen i samhället fortsatt hög vilket innebar
att Norrtälje sjukhus, för att hantera den ökade belastningen på sjukhusvården,
antingen var i förstärknings- eller stabsläge. I takt med att befolkningen vaccinerades
och smittspridningen avtog växlade sjukhusets fokus till den vård som inte kunnat
utföras till följd av pandemin. Under hösten har Norrtälje sjukhus, inom ramen för i
budgeten fastställda ekonomiska förutsättningar, ökat operationskapaciteten för att
arbeta bort den uppskjutna vården och därmed uppfylla vårdgarantin.
Trycket på övriga akutsjukhus i Region Stockholm har under året varit högt. Genom att
ta emot IVA-patienter från andra sjukhus i regionen samt genomföra akuta
operationer, som i huvudsak skulle utförts på Danderyds sjukhus, har Norrtälje sjukhus
avlastat och bidragit till ett fungerade hälso- och sjukvårdsystem i Region Stockholm.
Under hösten har det goda samarbetet med Danderyds sjukhus intensifierats och
Norrtälje sjukhus har avlastat Danderyd genom att ta emot ambulanser från Österåkers
och Vallentunas kommuner. Erfarenheterna från pandemin vittnar om att Tiohundra
AB fortsatt är en viktig aktör i Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.
Bolagets husläkarmottagningar har under året tagit ett stort ansvar för att vaccinera de
äldre som är listade på bolagets mottagningar. Redan i april hade 95 procent i
åldersgruppen över 80 år fått en första dos av vaccinet mot covid-19. Under hösten har
arbetet fokuserat på att komma i kapp med de årliga kontroller som fått skjutas upp
med anledning av pandemin samt säkerställa en hög vaccinationsgrad bland listade
patienter.
Trots att pandemin dominerat har Tiohundra AB under året fortsatt bedriva
verksamhetsutveckling för att medborgarna i Norrtälje kommun ska få tillgång till
vård- och omsorg av hög kvalitet. I slutet av december fattade KSON:s direktion beslut
om att det sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteamet (SAMS), som bedrivits i
projektform, från och med 2022 skulle bli ett tilläggsuppdrag till sjukhusavtalet och
därmed en permanent del av vårdutbudet i kommunen. Erfarenheterna från personal
och patienter visar på att SAMS varit viktigt i vården av multisjuka äldre och framför
allt för personer med hjärtsvikt och KOL som huvuddiagnoser. Under projektperioden
har i genomsnitt cirka 30 patienter per månad varit inskrivna i SAMS.
Sammanfattningsvis innebär SAMS ett mer personcentrerat arbetssätt och patienterna
tas om hand på en effektivare vårdnivå utanför slutenvården.
Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin har länge varit långa. För att öka
tillgängligheten har verksamheten infört förändrade arbetssätt, exempelvis
psykoedukation och gruppbehandling, som medfört att det inte längre finns köer till
första besök och behandling. Individuell behandling blir ett nästa steg om behov finns.

JJlL Region Stockholm

5 (33)

TioHundra AB

Verksamhetsberättelse

Diarienummer
RS 2021-0610

Dock kvarstår utmaningar för att komma till rätta med väntetider till neuropsykiatriska
utredningar.
Inom hemtjänsten har digitala lås installerats och digitala inköp införts vilket både
leder till ökad säkerhet och bättre nyttjande av hemtjänstens resurser. Inom vård- och
omsorgsboenden har ett korttidsboende i undermåliga lokaler flyttats med syftet att
förbättra både kvalitet och kostnadseffektivitet. Vidare har Hamnens serviceboende
öppnat med tio platser för brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta
i kombination med andra psykiatriska diagnoser.
En förutsättning för att bolaget ska haft möjligheter att bedriva vård, omsorg och
utveckling under ytterligare ett år med covid-19 har varit de enastående insatser som
bolagets chefer och medarbetare gjort. Utan dessa fantastiska och lojala medarbetare
hade bolaget inte kunnat tillhandahålla vård och omsorg av god kvalitet till
kommunens befolkning. Trots pandemin har bolaget uppnått flertalet av de indikatorer
som regionfullmäktige beslutat ska gälla för bolaget.
Figur 1: Ekonomiskt resultat för Tiohundra AB
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Operat ivt resultat 2021

Resultatet 2021, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till -33,1 miljoner kronor.
I resultatet ingår effekten av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet (43,5
miljoner kronor) samt merkostnader (35,5 miljoner kronor) och uteblivna intäkter till
följd av pandemin (24,3 miljoner kronor). Tiohundra AB har under året erhållit
ersättning från Region Stockholm för merkostnader till följd av pandemin på 24,9
miljoner kronor. När dessa faktorer exkluderas uppgår bolagets operativa resultat till
45,3 miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår bolagets resultat till
-40,1 miljoner kronor.
I början av 2021 uppgick det egna kapitalet till 104,6 miljoner kronor. Direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade i juni om att tillföra
Tiohundra AB 49,4 miljoner kronor som villkorat aktieägartillskott för att kompensera
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bolaget för den negativa diskonteringsränteeffekten. Bolagets egna kapital uppgår per
den sista december 2021 till 113,9 miljoner kronor.

1.2

Bedömning av risker och möjligheter

Se uppföljning av plan för intern kontroll.

1.3

Ledningens åtgärder

Bolagsledningen träffas varje måndag och går igenom och fattar beslut i strategiska
frågor och där samordning mellan olika verksamhetsområden krävs. Det operativa
ansvaret för en verksamhet ligger på respektive verksamhetschef. Se avsnitt 2.2.

JJlL

Region Stockholm
TioHundra AB

2

7 (33)
Verksamhetsberättelse

Diarienummer
RS 2021-0610

Styrning och ledning

2.1

Verksamhetsfakta

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

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

Bolagets verksamhet regleras i avtal med KSON, Region Stockholms hälso- och
sjukvårdsnämnd, Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd samt Norrtälje kommuns
utbildningsnämnd.
Bolaget ska erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbildningar
och inneha ST-, AT- och BT-befattningar i den omfattning som överenskoms med
Region Stockholm. Bolaget äger rätt att bedriva klinisk forskning inom ramen för sitt
vårduppdrag.

2.2 Styrning av nämnd/bolag
Bolagets leds av en styrelse som utses av KSON:s direktion. Verkställande direktör har
det övergripande ansvaret för verksamheten och den operativa verksamheten leds av
verksamhetscheferna. Beslutsmandat är reglerat i arbetsordning för styrelsen, vdinstruktion för vd och övriga chefers mandat och ansvar regleras i en beslutsordning
med attestförteckning.
Tiohundra AB följer huvudmännens (Region Stockholm och Norrtälje kommun)
styrande dokument enligt instruktioner från KSON. Till grund för bolagets uppföljning
ligger de förutsättningar som råder med två huvudmän och ett kommunalförbund som
ägare.
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Styrelsen för Tiohundra AB beslutar om en lokal verksamhetsplan som förtydligar det
uppdrag bolaget har och den inriktning bolaget ska arbeta efter i långsiktiga strategier.
Verksamhetsplanen bryts ned på verksamhets-, enhets-, avdelnings-, samt
medarbetarnivå, där varje medarbetare svarar på vad strategierna innebär för dem, hur
medarbetaren är delaktig samt vad medarbetaren gör för att detta ska genomföras.
Verksamheten följs upp varje månad där ansvarig verksamhetschef redogör för
verksamhet och ekonomi. VD, ekonomidirektör och personaldirektör deltar på samtliga
månadsuppföljningsmöten. Medarbetare, representanter från huvudmännen och
styrelseledamöter är välkomna att delta. Månadsuppföljningsmöten hålls enligt ett
fastställt årshjul och en fördefinierad mall.
2.2.1
Stiftelser
Ej aktuellt. Ingen stiftelse ligger under Tiohundra AB:s ansvar.

2.3 Mål
2.3.1

Uppfyllelse av mål och indikatorer
Utfall fg
år

Nämndspecifikt mål

Indikator

Utfall

En hälso- och sjukvård
av god kvalitet

Andel patienter som vistas högst
4 timmar på akutmottagning

67,3%

Andel patienter som får tid för
första besök hos specialistläkare
inom 30 dagar

-

Andel patienter som får tid för
första besök hos specialistläkare
inom 90 dagar

98,5%

73,8%
92%

RF Målvärde

Mål-uppfyllelse

>=78%
-

>=88%

Andel patienter som får tid för
behandling inom 90 dagar

68%

73%

>=80%

Förekomsten (prevalensen) av
vårdrelaterade infektioner

3,1%

2,7%

<=7,5%

Antal utskrivningsklara dagar till
kommunen per vårdtillfälle
Genomsnittligt antal dagar per
vårdtillfälle i sjukhusvården

1,8
4,4

<=2

4,5

Kostnad per DRG-poäng
(diagnosrelaterade grupper),
SKR-bearbetning
Andel husläkarmottagningar
som bedriver ett aktivt
sjukdomsförebyggande arbete

100%

100%

* Jämfört med nämnds/bolags målvärde om det finns, annars mot fullmäktiges målvärde

>=82%

■

•
•
•••
■
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Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet
Ett resultat i balans
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -33,1 miljoner
kronor. När effekten av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet (-43,5 miljoner
kronor), ofinansierade merkostnader (-10,6 miljoner kronor) samt uteblivna intäkter (24,3 miljoner kronor) till följd av pandemin exkluderas uppgår det operativa resultatet
till 45,3 miljoner kronor. Bolagets resultat för 2021 efter bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till -40,1 miljoner kronor.
En hållbar regional utveckling
En hälso- och sjukvård av god kvalitet
Trots pandemin har Tiohundra AB uppnått målvärdena för fem av nio indikatorer,
varav tre indikatorer inte varit möjliga att mäta 2021. Det nämndspecifika målet om en
hälso- och sjukvård av god kvalitet bedöms därmed ha uppnåtts för 2021.
Indikator (rapporteras per tertial)

Utfall

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

Andel patienter som vistas högst 4 timmar på
akutmottagning
(Regionfullmäktige)

67,3%

73,8%

■

Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 30 dagar
(Regionfullmäktige)

-

92%

Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 90 dagar
(Regionfullmäktige)

98,5%

Andel patienter som får tid för behandling inom 90
dagar
(Regionfullmäktige)

68%

Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per
vårdtillfälle
(Regionfullmäktige)

•
•

Målvärde

RF Målvärde
>=78%

-

-

>=88%

73%

■

>=80%

1,8

-

<=2

Kommentar
För tillfället saknas datauttag på utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle. Bolaget arbetar internt
med att få till en rapport. Antalet utskrivningsklara patienter är lägre för år 2021 än för 2020.
Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i
sjukhusvården
(Regionfullmäktige)
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt
sjukdomsförebyggande arbete
(Regionfullmäktige)

4,4

4,5

100%

100%

•
•

>=82%
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Indikator (rapporteras per delår)

Utfall

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade
infektioner
(Regionfullmäktige)

3,1%

2,7%

•

Kommentar
VRI utfallet är resultatet av mätning för perioden med infektionsverktyget.

Indikator (rapporteras per tertial)
Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade
grupper), SKR-bearbetning
(Regionfullmäktige)

Utfall

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

Målvärde

RF Målvärde
<=7,5%

Målvärde

RF Målvärde

-

Kommentar
Kostnad per DRG är ännu ej klart utan tas fram i samband med KPP arbetet under vården.

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska
Tiohundra AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001: 2015 och arbetar kontinuerligt med
förbättringar gällande organisation och styrning av miljöarbetet. Bolaget arbetar för att
minska miljöbelastning och har bolagsövergripande miljömål som utgår från Region
Stockholms miljöprogram 2017–2021 och Norrtälje kommuns miljömål.
För att öka kompetensen ska alla medarbetare i bolaget regelbundet genomgå en
grundläggande miljöutbildning. Miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om
aktuella miljöutmaningar och hur verksamheten ska kunna arbeta för att minska
negativ miljöpåverkan. Utbildningen är webbaserad.
Förskrivare inom bolaget har arbetat för att minska användningen av ett antal utvalda
miljöbelastande läkemedel. Under året minskade den totala användningen av dessa
med 8 procent jämfört med föregående år. För att minska kassation av läkemedel har
ett aktivt sortimentsarbete med kontinuerligt uppdaterade bassortiment,
sällanläkemedelsförråd och bevakning av läkemedel med kort hållbarhet fortgått på
Norrtälje sjukhus. Patienter informeras via TV-skärmar i väntrum om korrekt
hantering av överblivet läkemedel för att medverka till att skadliga ämnen inte kommer
ut i miljön.
Bolaget har arbetat vidare med låga utsläpp av klimatpåverkande medicinska gaser
genom metoden, lågflödesanestesi. Den anestesigas som används på Norrtälje sjukhus
är Sevofluran. Utsläppen har minskat med 49 procent sedan 2011. Norrtälje sjukhus
försöker även minimera användandet av lustgas som också är en klimatpåverkande gas.
Lustgasförbrukningen har minskat med 95 procent sedan 2002.
En effektiv hantering och lagerhållning av tvättbara kläder (så kallade flergångskläder)
minskar behovet av att tillverka nya kläder, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Därför
har bolaget som mål att hålla så små lager av kläder som möjligt i verksamheterna.
Målet är att mängden kläder som varit lagrade i mer än 30 dagar ska vara mindre än 25
procent. Målet nåddes, då resultatet för 2021 blev 15 procent.
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Utfasningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier enligt Region Stockholms
utfasningslistor har fortgått med årlig uppföljning samt kravställning vid egna
upphandlingar.
Produktionsköken i bolaget har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan från
livsmedel bland annat genom att säsongsanpassa matsedeln och byta ut livsmedel med
hög klimatpåverkan mot livsmedel med låg klimatpåverkan. Klimatpåverkan från
bolagets inköpta livsmedel har minskat med 2 procent per kilogram inköpt livsmedel
jämfört med år 2017, målet var en minskning med 1o procent. Andelen
svenskproducerade livsmedel under året blev 68 procent.
Under 2021 har bolaget fortsatt arbeta med att minska matsvinnet och mätningar har
genomförts. Bolaget har som mål att minska matsvinnet med 30 procent. Målet
nåddes, då resultatet för 2021 blev en minskning men 38 procent jämfört med starten,
våren 2014.
Bolaget äger/leasar 133 fordon och har ökat andelen fordon som drivs med biogas
succesivt. I Norrtälje kommun finns endast en bränslestation med biogas och den är
belägen i Norrtälje stad. Målet för 2021, att 50 procent av bolagets fordon ska drivas
med förnybart bränsle, har inte riktigt uppnåtts. Resultatet blev 47 procent för 2021.
Bolaget har fortsatt arbeta för att öka antalet cyklar och elcyklar för att på så sätt kunna
minska antalet bilar. Inom bolaget finns totalt cirka 55 elcyklar. Coronapandemin har
bidragit till att bolaget snabbt ökat tillgängligheten för digitala möten och prioritera
resfria möten vilket minskat resandet avsevärt.
Inom bolagets verksamheter fortsätter byte till energieffektivare belysning och övriga
energisparande åtgärder. Bolaget fortsätter att ställa energikrav vid lokala
upphandlingar av energikrävande utrustning till exempel medicinteknisk utrustning.
Vid nytecknande av elavtal väljs energi med förnybart ursprung.
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och
klimatförändringar
Norrtäljemodellen, med Tiohundra AB:s integrerade verksamhet som nav, har visat sig
vara lyckosamt under covid-19-pandemin. Den primärkommunala omsorgen har på ett
naturligt sätt haft tillgång till och direktkontakt med bolagets chefläkare, vilket
sannolikt bidragit till begränsad smittspridning på särskilda boenden i kommunen,
både de som drivs inom Tiohundra AB och även de som drivs i privat regi. Tiohundra
AB har haft ansvar för att samordna patientflöden i Norrtälje samt även samordnat
materialförsörjning, både för hälso- och sjukvården och omsorgen, under perioder då
skyddsmaterial var en stor bristvara.
En särskild katastrofplan finns för Norrtälje sjukhus. Arbete med en
krisberedskapsplan för hela bolaget pågår. Arbete med civilt försvar har inletts. Ett
samarbete med Norrtälje kommuns kris- och beredskapsorganisation har påbörjats.
Indikator (rapporteras per tertial)

Utfall

Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms

65%

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

•

Målvärde

RF Målvärde
>=50%
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Utfall

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

Målvärde

RF Målvärde

Ja

Ja

•

Ja

♦

>=70%

ledningssystem för informationssäkerhet som är
implementerade
(Regionfullmäktige)
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser
(Regionfullmäktige)
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter
i klimatanalyser i nämnder och bolag
(Regionfullmäktige)

Kommentar
Bolaget har ett pågående RSA-arbete där metodiken implementeras och stödet för rapportering av risker sker
genom utbildningsinsatser till verksamheterna. Antalet risker och åtgärder kan inte på ett fullgott sätt mätas
idag.
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter
i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag
(Regionfullmäktige)

♦

>=50%

Kommentar
Bolaget har ett pågående RSA-arbete där metodiken implementeras och stödet för rapportering av risker sker
genom utbildningsinsatser till verksamheterna. Antalet risker och åtgärder kan inte på ett fullgott sätt mätas
idag.

Kärnverksamheten ska prioriteras
Indikator (rapporteras per tertial)

Utfall

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

Administrationens andel av kostnaderna
(Regionfullmäktige)

2,6%

3,1%

•

Målvärde

RF Målvärde
Minska
från år
2 020

Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad
rapportering
De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 2,6
procent, vilket motsvarar 46 miljoner. Utfallet är drygt 2,3 miljoner kronor lägre än
utfallet 2020 vilket innebär att kostnaderna minskat med cirka 5 procent.
I administrationskostnader har inräknats följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inköp
VD/styrelse
Fackliga representanter
Ekonomi
HR och lön
Kommunikation
Miljö
Kvalitet
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Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Innovation och digitalisering är väl integrerat i Tiohundra AB. Bolaget strävar efter att
vara ledande inom vård och omsorg och har uppmärksammats för innovationer och
nya arbetssätt som effektiviserar arbetet och samtidigt främjar patient-, kund- och
brukarsäkerheten.
Trots rådande covid-pandemi har bolaget upprätthållit FoUU-verksamheten. Under
2021 har 20 regionnära FoUU-projekt erhållit medel. Exempel på forsknings- och
utvecklingsprojekt som bedrivs inom Tiohundra är vård vid hjärtstopp, egenvård vid
astma, biomarkörer för barn med feber, hur förflyttning av patienter kan göras
smidigare utan risk för arbetsskada, mobila arbetssätt på vårdavdelningar och SÄBO.
Utöver dessa projekt deltar Tiohundra aktivt i olika innovations- och utvecklingsprojekt
med externa aktörer. Under 2021 har Tiohundra haft ett samarbete med Region
Uppsala Innovation och testat tre olika modeller för internt innovationsarbete bland
annat innovationsjakt för framtagande av innovativa idéer och en idéstation för
patienter och anhöriga att delge förbättringsförslag. Under tidiga hösten 2021 gick
Tiohundra in med en ansökan till Vinnova om att studera mobila vårdformer
tillsammans med Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Region Kronoberg vilken
beviljades. En fortsättning på denna ansökan planeras in i början av 2022. I slutet av
2021 beviljades forskare inom Tiohundra från BUMM och Primärvården ett VR anslag
om arbete med infektioner hos barn.
Därutöver kan följande exempel från året lyftas fram:
Det sjukhusanslutna mobila teamet (SAMS): Projektet SAMS påbörjades den 16
januari 2020. Syftet med projektet var att skapa en länk mellan sluten- och öppenvård
där patienten rör sig sömlöst i systemet utifrån ett personcentrerat synsätt och att
besök på akutsjukhus därmed undviks. Erfarenheterna och återkoppling från personal
och patienter visar på att SAMS har blivit en betydande del av vården av multisjuka
äldre och framför allt för personer med hjärtsvikt och KOL som huvuddiagnoser.
Genom tät kontakt mellan sjukvården och patienten har begynnande försämring av de
patienter som varit inskrivna i SAMS på ett tidigt stadium fångats upp och behandling i
hemmet har kunnat påbörjats. Projektet har inneburit ett mer personcentrerat
arbetssätt och patienterna har kunnat tas om hand på en effektivare vårdnivå. Under
projektperioden har i genomsnitt cirka 30 patienter per månad varit inskrivna i SAMS.
KSON:s direktion fattade i december beslut om att permanenta SAMS.
Digitala lås inom hemtjänsten: Ett nytt låssystem med digitala lås har under året
införts hos samtliga kunder med hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i
Norrtälje kommun. Det innebär att utförarna inte längre behöver förvara och ta med
sig nycklar till varje enskild kund. Införandet av digitala lås innebär effektivare och
säkrare nyckelhantering vilket också på sikt innebär att kostnadsutvecklingstakten kan
begränsas. Cirka 2 000 digitala lås har installerats hos bolagets kunder.
Digitala inköp: Inom hemtjänsten ersätts de manuella inköpen successivt med
digitala inköp. De kunder som kan och vill kan själva göra sina beställningar direkt från
MatHems hemsida. Annars hjälper personal inom hemtjänsten till med inköpslistan.
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Maten levereras sedan av MatHems personal, och om det behövs finns hemtjänstens
medarbetare på plats för att ta emot kassarna och hjälpa till att packa upp. Införandet
av digitala inköp ersätter de inköp som personalen tidigare gjorde på kundens uppdrag.
Hållbar arbetsgivare
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Indikator (rapporteras per tertial)
Andel av medarbetare som utsätts för hot och/eller
våld i samband med sitt arbete
(Regionfullmäktige)

Utfall

Utfall fg
år

Mål-uppfyllelse

5%

6%

•

Målvärde

RF Målvärde
Minska
från år
2 020

Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensplanering sker både övergripande enligt kompetensförsörjningsplanen och
lokalt utifrån verksamhetens behov. Instrument för detta är exempelvis
utvecklingssamtal och individuella mål utifrån verksamhetsplanen i form av ”Min
delaktighet”.
Sedan 2017 arbetar Tiohundra med behovs- och resursplanering som ett led i en
hälsosam schemaläggning, bättre arbetsmiljö, effektivt resursutnyttjande och minskad
inhyrning. Genom till exempel kombinationstjänster ges möjlighet att ta tillvara och få
nyttja sin kompetens i flera sammanhang. Inom Funktionsstöd och service har nya
tjänster införts där omsorgsassistenter växlar mellan arbetsställen under ett arbetspass.
Utfall

Utfall fg
år

Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till
specialistsjuksköterska eller barnmorska med
bibehållen lön
(Regionfullmäktige)

7

6

Antalet tillsatta AT-block
(Regionfullmäktige)

30

29

Antalet ST-läkare
(Regionfullmäktige)

31

33

Indikator (rapporteras per tertial)

Mål-uppfyllelse

•
•
■

Målvärde

RF Målvärde

300

240
Öka från
år 2 020

2.4 Intern kontroll
2.4.1

Arbetet med intern kontroll

Internkontrollplanen baseras på:
• Identifiering av risk inom riskområden enligt COSO-modellen.
• Risk- och väsentlighetsanalys genomförs.
• Rutiner och kontrollmoment som följs upp.
• Åtgärdsplan upprättas där ansvar, omfattning och frekvens av uppföljning
dokumenteras.
Inför upprättande och uppföljning av internkontrollplan genomförs en riskrond,
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utifrån gemensam mall, i respektive verksamhetsområdes ledningsgrupp för att
fånga faktiska risker.

2.4.2

Resultat och analys från riskbedömningen

Den dataincident som nyligen drabbade Kalix kommun har åter påvisat hur sårbara
offentliga och privata organisationer är och hur viktigt det är med ett systematiskt
arbete för dataskydd och informationssäkerhet.
Vidare har pandemin återigen bidragit till att påvisa hur viktigt det är att arbeta med
kompetensförsörjning och arbetsmiljö för att förhindra att personal lämnar vård- och
omsorgen. Det är viktigt dels utifrån ett verksamhets- och patient/brukarperspektiv
men även utifrån ett ekonomiskt perspektiv eftersom personalomsättning leder till
ökade kostnader i form av rekryteringskostnader och kostnader för vikarier och
hyrpersonal.
2.4.3
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.

2.5 Produktivitet
2021 har i likhet med 2020 präglats av covid-pandemin och produktivitetsutvecklingen
är på många områden inte relevant att mäta. Noteras kan dock att vårdtyngden ökat
under pandemin. Mätt i producerade DRG-poäng har Norrtälje sjukhus producerat fler
poäng än föregående år, framför allt på grund av hög produktion under andra halvan av
året. Dock uppnås inte samma volymer som åren före pandemin. Patienter som vårdats
inom mobila teamet har hanterats inom ramen för sjukhusavtalets fasta ersättningar,
under den förlängda projekttiden, och ingår heller inte i jämförbar statistik. Bolaget
kan konstatera att det går åt fler arbetade timmar per inneliggande patient på
sjukhuset, varför produktiviteten ur det perspektivet har sjunkit. Detta beror både på
ökad vårdtyngd på inneliggande patienter samt längre ledtider för att hantera
skyddsutrustning.
Under 2021 har BUP Norrtälje, utan att öka bemanningskostnaderna jämfört med
föregående år, gjort förändringar i verksamheten som lett till att man lyckats att arbeta
bort köerna till nybesök och till start av behandling. Samtidigt har kön till fördjupad
utredning under året gått ner från över 100 väntande till under 10 väntande patienter,
varav i princip samtliga har lägre väntetid än 3 månader.
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Verksamhet
Verksamhetsförändringar

Primärvården har fram till juni 2021 bedrivit luftvägsmottagning för patienter med
misstänkt diagnos covid-19. Därutöver har primärvården även lagt stora resurser på att
vaccinera listade patienter. Avtalet om husläkarjour avslutades vid årsskiftet men
förlängdes temporärt till och med februari. Efter beslut från KSON ersattes
husläkarjouren med kvällsöppet på Norrtälje södra husläkarmottagning till och med
september.
Den 1 oktober fattade hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslut om omstyrning av
ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner till Norrtälje sjukhus. Orsaken
till omstyrningen var att Danderyds sjukhus under en längre period varit hårt belastat
vilket påverkat bland annat sjukhusets förutsättningar att säkerställa god
patientsäkerhet och hantera den undanträngda vården.
Nytt avtal för hemsjukvården och hemrehabilitering har implementerats under året.
Ersättningen baseras på antal besök inom hemrehabilitering och antal besök och antal
inskrivna patienter i hemsjukvården.
Ett nytt serviceboende inom LSS har startat i november. Hamnens serviceboende får
tio platser för brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i
kombination med andra psykiatriska diagnoser.
Inom särskilt boende för äldre (SÄBO) har Sjöglimtens korttidsboende flyttat ut till två
andra boenden, Ängsgården i Norrtälje och Birgittagården i Rimbo. På grund av låg
beläggning har bolaget även stängt 8 platser på Bergshyddan i Rimbo. Sammantaget
har bolaget under året minskat 31 platser inom särskilt boende för äldre.

3.2 Vårdproduktion
Vårdproduktion (antal)

Utfall

Budget

Budget
avvik.

Förändr.
utfall fg
år

Besök, akuta

20 882

21 000

-118

13,2 %

Besök, elektiva

54 881

51 600

3 281

6,8 %

125 875

128 971

-3 096

1,5%

47 763

61 936

-14 173

-5,2 %

Primärvårdsbesök
Psykiatrisk vård
Habilitering

4 070

3 761

309

11,7 %

253 471

267 268

-13 797

2,3 %

- varav utomlän/utland

1 409

1 200

209

12 %

Slutenvårdstillfällen, akuta

5 909

5 170

739

13,8 %

Slutenvårdstillfällen, elektiva

1 156

1 200

-44

8%

Slutenvårdstillfällen, totalt

7 065

6 370

695

12,8 %

178

150

28

9,9 %

79

84

-5

9,7 %

Öppenvårdsbesök, totalt

- varav utomlän/utland
Antal vårdplatser
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Utfall i jämförelse med budget
Antal öppenvårdsbesök är totalt sett lägre än budget på grund av pandemin, men
jämfört med föregående år är antalet högre.
Under hösten har Norrtälje Sjukhus arbetat med att hantera den undanträngda vården
genom att optimera kapaciteten på operation under måndag till fredag. Därutöver har
ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner styrts om till Norrtälje sjukhus.
Omstyrningen trädde i kraft den 1 oktober. Sammantaget har detta bidragit till
produktionsökning såväl inom öppen- som slutenvård.
Under året har i genomsnitt 30 patienter vårdats i det mobila sjukhusanslutna teamet.
Dessa patienter ingår inte i vårdplatsstatistiken ovan.
Sjukhuset hade före pandemin tre IVA-platser. Antalet inlagda på IVA har under
pandemin varit som flest nio personer. I december ökades det upp till fyra IVA-platser
där merparten var belagda av patienter med covid-19.
3.2.1

Produktion omsorg

Produktionstabell
Utfall 2021

Budget 2021

Budget avvik.

Förändring utfall fg.
år

192 599

187 732

2,6%

-7,1%

Ersatta dagar,
daglig verksamhet

54 434

53 972

0,9%

2,8%

Utförda dygn, LSS
vuxenboende

59 584

59 860

-0,5%

-1,7%

140 922

153 354

-3,2%

-2,4%

Antal dygn,
psykiatriboenden

13 563

12 775

6,2%

7,2%

Timmar boendestöd
psykiatri

24 608

28 300

-13,0%

-1,2%

Hemtjänst och
personlig assistans
Beviljad tid
(timmar)
Funktionsstöd och
service

Vård- och
omsorgsboende
Sålda dygn
Övrig omsorg

Kommentar Produktion
Hemtjänst och personlig assistans
•

Hemtjänsten har under året haft bemanningsproblem på grund av hög
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sjukfrånvaro på grund av pandemin.
Nytt avtal inom hemsjukvård och Hemrehabilitering gäller från och med juni
2021. Arbete pågår med att ställa om verksamheten utifrån de förutsättningar
som följer av det nya avtalet och att öka antalet besök.
Personlig assistans har under året tappat ett flertal kunder vilket medfört hög
bemanning utifrån kundunderlag. Medarbetarna har på ett effektivt sätt
utplacerats till andra verksamheter inom Tiohundra. Verksamheten jobbar
målmedvetet med de brukare och den personal som finns för att nå en ekonomi
i balans.
För trygghetsjouren pågår ett arbete med att byta larmplattform, som är mer
modern och lättare att använda. Digitala lås har installerats för kommunens
hemtjänstkunder.

Funktionsstöd och service
•
•
•

Besluten inom daglig verksamhet har ökat något. Antalet ersatta dagar har ökat
med 1 500 jämfört med föregående år.
Inom vuxenboenden har produktionen inte påverkats i större utsträckning av
pandemin.
I oktober öppnade ett nytt specialboende, Hamnens servicebostad, med 10
platser.

Vård- och omsorgsboenden
•

•

•
•

Antalet tomma dygn fortsätter att minska och ligger nu på 11 700 tomma dygn
för helåret. Som högst var det 14 300 under en 12 månaders period. Innan
pandemin uppgick tomdygnen till cirka 4 000 på ett år.
Sjöglimtens korttidsboende har flyttat till Ängsgården och Birgittagården.
Flytten var nödvändig för att boendena på Sjöglimten inte hade tillräcklig
standard. Flytten innebar både ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.
På Bergshyddan har 8 platser stängt.
För att möta den minskade beläggningen har antalet platser minskat med 31
jämfört med föregående år.

Psykiatriboenden
•

Under senhösten 2020 färdigställdes tre nya rum på Gröna gränd. Utökningen
fanns ej med i de budgeterade verksamhetstalen.

Boendestöd
•

Antal beställda boendestödstimmar har minskat något jämfört med föregående
år. Antal brukare ligger på en jämn nivå men biståndsavdelningen är nu
restriktivare avseende antal beviljade timmar per brukare.

3.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv
Inom såväl öppen- som slutenvården har antalet besök och inläggningar ökat i
jämförelse med föregående år för både kvinnor och män. Inom öppenvården stod
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kvinnorna för cirka 56 procent av totala antalet besök, vilket är en liten minskning
jämfört med 2020. Att kvinnor är överrepresenterade kan förklaras av att ohälsan i
Norrtälje kommun är hög jämfört med övriga landet och att kvinnor är
överrepresenterade i denna grupp.
Inom slutenvården är förhållandet det omvända. 2021 stod männen för 53 procent av
alla vårdtillfällen vilket är en liten ökning jämfört med 2020 (52,3 procent).
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Personal
Attraktiv arbetsgivare

Första linjens chefer har bedrivit ett nära och stöttande ledarskap med ett ökat fokus på
samarbete inom och mellan olika enheter för att hjälpa och avlasta varandra. Krisstöd
har erbjudits både med interna resurser från psykiatrin och från företagshälsovården.
Några arbetsplatser har arbetat med sin kultur utifrån värdegrunden i syfte att öka
delaktigheten och få en helhetsförståelse för uppdraget och hur var och en bidrar till
det.
Cheferna har utbildats i bland annat kompetensförsörjning och rehabilitering. En
intern ledarutbildning startades under hösten som handlar om att leda sig själv och
leda andra. En förbättringsledarutbildning för alla chefer har också genomförts under
året. Tiohundra har ett systematiskt arbetssätt för att tillvarata förbättringsförslag och
på det sätter främja verksamhetsutveckling.
Cheferna har utbildats i lönebildning och det har genomförts ett antal
bolagsövergripande kalibreringar där löner jämförts för exempelvis fysioterapeuter
som finns inom olika verksamheter, för att säkerställa en gemensam syn på
lönesättningens principer. En ny löneriktlinje har tagits fram partsgemensamt och
presenterats för alla chefer.
En Tiohundrapodd startade under hösten med syfte att berätta om goda exempel inom
bolaget och därmed också bidra till att behålla medarbetare och attrahera nya. Under
2021 har sex avsnitt producerats – med interna resurser – och som bland annat
handlat om det sjukhusanslutna mobila teamet och måltidsenhetens arbete.
Tiohundrapodden är en av flera kommunikationskanaler där olika reportage beskriver
vad som pågår inom bolaget i form av utveckling och förbättringsarbeten. Syftet är att
skapa delaktighet, tillgänglighet och öppenhet vilket ger förtroende för Tiohundra som
attraktiv arbetsgivare, både för befintliga och presumtiva medarbetare.

4.2 Strategisk kompetensförsörjning
Vissa läkarspecialiteter såsom hud och ögonläkare är svåra att rekrytera eftersom det
bland annat råder brist på nationell nivå. Sjuksköterskor är något enklare att rekrytera
och flertalet nyanställningar har kunnat genomföras under året, både på sjukhuset och
inom omsorgen. Inhyrningen är fortsatt låg inom bolaget. Inom
omsorgsverksamheterna pågår ett arbete för att behålla och attrahera nya
sjuksköterskor.
En flytt av ett korttidsboende medförde en övertalighet av 18 medarbetare.
Medarbetarna kunde erbjudas tjänster inom andra delar av bolaget. Övertalighet har
också funnits inom personlig assistans och båda övertaligheterna har hanterats på ett
effektivt sätt.
Samtliga chefer har utbildats i produktionsplanering (Myrna Palmgren) och därefter
har controller och HR fått i uppdrag att stötta verksamheterna i det fortsatta arbetet för
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att hitta mer effektiv schemaplanering och bemanning. Arbetet kommer att följas upp
under 2022 i bolagsledningen samt på månadsuppföljningsmötena.
Bolagsledningen samt övriga ledningsgrupper har genomfört ett arbete kring
kompetensförsörjning som mynnat ut i ett omtag av både KOLL och kompetenstegarna
vilket kommer att fortsätta under 2022 som ett prioriterat fokusområde i Tiohundra.
Inom Tiohundra finns en förbättringsledarutbildning för medarbetare som genomförs
2 gånger per år med cirka 20 deltagare/omgång. Under utbildningen driver deltagarna
ett förbättringsarbete i sin verksamhet. Berörda chefer deltar i uppstart och vid avslut
där förbättringsarbetena presenteras.
Det är 7 sjuksköterskor som specialistutbildat sig varav 2 som har slutat.
Inriktningarna är distriktsjuksköterska (3 st), akutvård (3 st) och palliativ vård (1 st).
Det är inte några undersköterskor som har vidareutbildat sig.

4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen via enkät till enhets- och
verksamhetschefen som sedan sammanställs och redovisas till bolagsledningen samt
styrelsen.
Medarbetarpolicyn tillika arbetsmiljöpolicyn implementeras 2022.
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter sker vid nyanställning av chef enligt fastställd
rutin och dokumentmall. Det finns en utbildning i arbetsmiljö som är obligatorisk för
nya chefer.
80 procent av cheferna har genomgått grundutbildningen i arbetsmiljö. 44 procent har
genomgått fördjupningsdelen och 34 procent har genomgått en arbetsplats för alla. Alla
chefer har genomgått den interna arbetsmiljöutbildningen.
Cheferna har utbildats i den nya anpassnings- och rehabiliteringsprocessen där vi
bland annat infört ett omtankesamtal som genomförs vid tidiga tecken på ohälsa eller
nedsatt arbetsförmåga. Målet är att förhindra en framtida sjukskrivning. Flera
verksamheter har arbetat med sin arbetsplatskultur där bemötande, värdegrund,
likabehandling, diskriminering och trakasserier diskuteras. En chefsutbildning i
jämställdhet, jämlikhet och diskriminering har genomförts under året. Ett stödmaterial
kring likabehandling och inkludering som kan användas vid APT har tagits fram och
finns för cheferna som ett stöd.
Cheferna har utbildats i konflikthantering. Tiohundra har deltagit i utvecklingen av
hot- och våldutbildningen som tas fram regionsgemensamt. Avvikelser anmäls i
Händelsevis och tas upp på APT och i lokal samverkansgrupp som ett lärande.
Uppföljning av arbetsbelastning, kränkande särbehandling samt hot- och våld sker
genom att medarbetarenkätens resultat tas upp i styrelsen, bolagsledningen, övriga
ledningsgrupper samt att VD och HR-direktör går igenom resultat och åtgärder med
varje verksamhetschef. Verksamheterna gör handlingsplaner för att förbättra
arbetsmiljön enligt enkätresultatet.
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Riktlinjen för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella
trakasserier har kommunicerats till alla chefer via intranätets chefsportal.
Inkluderande arbetsplatser som är fria från kräkningar och diskriminering erhålls
genom vårt ständigt pågående arbete med värdegrunden och vår arbetsplatskultur. Vid
introduktionen av nya medarbetare är alltid VD med och berättar om bolagets
värdegrund och hur viktig den är i vårt arbete. Värdegrunden är en del av bolagets
verksamhetsmodell och verksamhetsplan.

4.4 Helårsarbeten
Närvarotid och extratid (%) -

Helårsarbeten (%)

Lönekostnadsutveckling -

Personalkostnader inkl inhyrd personal
8

8

6

4,7

4

2

1,1

0- - - - - - - -

Dec 2021

Personal - Förändring från fg år(%)

Helårsarbeten
Personal - Helårsarbeten

Utfall
2 011

Budget

Budget
avvik.

1 980

31

Förändr.
utfall fg
år
1,1%

Utfall i jämförelse med budget
Antal helårsarbeten har ökat med 31 jämfört med budget. Jämfört med 2020 är
ökningen 1,1 procent. Ökning speglar det ökade behov som pandemin inneburit för
vården och omsorgen.
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat 8 procent jämfört med
föregående år. En bidragande orsak till utvecklingen är den extrapassersättning inom
vården för att klara det ökade vårdbehov som pandemin fört med sig.

4.5 Sjukfrånvaro
Procentuell sjukfrånvaro

Utfall

Utfall

Förändr.

fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt

9,0

9,9

-0,9

- varav kvinnor

9,6

8,4

1,2
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Utfall

Utfall

Förändr.

6,2

5,3

0,9

1 - 14 dagar

3,8

4,6

-0,8

15 - 90 dagar

1,5

1,9

-0,4

91 - dagar

3,8

3,5

0,3

Fördelat på period

Sjukfrånvaron för 2021 ligger cirka 1 procent lägre än utfallet 2020, men en dryg
procent högre än 2019 dvs. före pandemin. Under året så har rehabiliteringsprocessen
uppdaterats och förbättrats och cheferna har vid två tillfällen fått en genomgång av
den. Alla chefer har i uppdrag att arbeta för att sänka sjukfrånvaron och det följs upp 2
ggr/år med VD, ekonomi- och HR-direktör. Verksamheterna följer upp arbetet
månadsvis. Ett förebyggande arbete bedrivs också bland annat genom att arbeta aktivt
med värdegrunden trygghet, delaktighet och respekt. Medarbetare som känner
delaktighet, är trygga på sin arbetsplats och bemöter varandra respektfullt är en viktig
del för att förebygga ohälsa. Samarbetet med Försäkringskassan och
företagshälsovården är andra viktiga delar i att minska sjukfrånvaron.
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Ekonomi
Resultat

Resultat*
Patientavgifter

Utfall

Förändr.
utfall fg
år

Budget
avvik.

Budget

20

23

-3

13,5 %

909

896

13

-0,2 %

60

60

0

5,1 %

Erhållna bidrag

708

682

26

-2,5 %

Övriga intäkter

113

74

39

13,3 %

1 809

1 735

74

-0,1 %

-1 440

-1 390

-50

8%

-28

-16

-12

-6,6 %

-8

-6

-2

-0,6 %

-46

-42

-4

16,2 %

Sålda primärtjänster
Försäljning övriga tjänster

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader inkl inhyrd personal
- varav inhyrd personal
Köpta primära sjukvårdstjänster
Köpta verksamhetsknutna tjänster
Läkemedel

-14

-14

0

6,5 %

-104

-101

-3

13,4 %

Lokal- och fastighetskostnader

-66

-64

-2

3,6 %

Övriga kostnader

-88

-80

-8

10,4 %

-1 765

-1 698

-67

8,4 %

Avskrivningar

-21

-25

4

10 %

Finansnetto

-55

-12

-43

-19,8 %

0

0

0

-33,1

0

-33,1

Materialkostnader

Verksamhetens kostnader

Justering pension mm.
Resultat**

* 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 har ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Utfallet
för året, före bokslutsdispositioner och skatt, understiger fastställt resultatkrav med
33,1 miljoner kronor. Utfallet överstiger fastställt resultatkrav med 45,3 miljoner
kronor när diskonteringsränteeffekten (43,5 miljoner kronor) samt ofinansierade
merkostnader (10,6 miljoner kronor) och uteblivna intäkter (24,3 miljoner kronor) till
följd av covid-19 exkluderas. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår bolagets
resultat till -40,1 miljoner kronor.
Verksamhetens intäkter överskrider budget med 74 miljoner kronor. Den positiva
avvikelsen beror i huvudsak på ersättning för merkostnader till följd av pandemin på
24,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror också på ökade intäkter för sjuklönekostnader
på cirka 10 miljoner kronor samt personalrelaterade statsbidrag på 5 miljoner kronor.
Även intäkterna från Försäkringskassan och ersättningen inom psykiatrin blev högre
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än budgeterat.
Verksamhetens kostnader överskrider budget med 67 miljoner kronor. Det är framför
allt bemanningskostnaderna som överskrider budget med drygt 50 miljoner kronor
vilket delvis beror på fler anställda men också på ökade kostnader för övertid och
extrapassersättning vilket varit nödvändigt för att hantera det ökade vård- och
omsorgsbehovet som pandemin genererat. Kostnaderna för inhyrd personal
överskrider budget med 12 miljoner kronor men är ändå lägre än utfallet för 2020.
Kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster som exempelvis labb och röntgen har
ökat med cirka 4 miljoner kronor vilket beror på högre produktion till följd av
återhämtning av undanträngd vård. Även kostnaderna för förbrukningsmaterial har
överskridit budget vilket beror på ett ökat behov samt högre priser.
Finansnettot överskrider budget med 43 miljoner kronor vilket beror på effekten av
sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet.
Covid-19-effekt på utfall
Bolagets totala merkostnader till följd av covid-19 uppgår till 35,5 miljoner kronor
varav 25 miljoner kronor avser regionverksamheten och 10,5 miljoner kronor avser
kommunverksamheten. Bolaget har erhållit ersättning från Region Stockholm
motsvarande 24,9 miljoner kronor avseende regiondelarna.
Uteblivna intäkter uppgår för perioden till 24,3 miljoner kronor varav 16,3 miljoner
kronor avser uteblivna intäkter inom regionverksamheten (exempelvis vårdval och
patientavgifter) och 8 miljoner kronor avser uteblivna intäkter inom
kommunverksamheten (exempelvis avseende tomdygn inom SÄBO).
5.1.1

Personalkostnader inklusive inhyrd personal
Budget
avvik.

Förändr.
utfall fg
år

Personalkostnad inkl inhyrd personal*

Utfall

Budget

Summa personalkostnader

-1 411,8

-1 373,7

-38,1

8,3 %

-21,6

-1,5

-20,1

76,2 %

Förändring sem- och löneskuld
Lönekostnad

-960,7

-958,4

-2,3

4,7 %

- varav övertid

-29,2

-6

-23,2

33,1 %

- varav sjuklönekostnad

-22,1

-9,1

-13

-14,9 %

-414,2

-410,8

-3,4

14,5 %

PO-pålägg
Övriga personalkostnader

-15

-3

-12

30,7 %

Inhyrd personal

-27,9

-16

-11,9

-6,6 %

- varav läkare

-21,4

-15,7

-5,7

-5,9 %

- varav sjuksköterskor

-5,2

-0,3

-4,9

-11,3 %

- varav övrig personal

-1,3

0

-1,3

2,3 %

-1 439,8

-1 389,7

-50,1

8%

Personalkostnad inkl inhyrd personal
* mkr
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Utfall i jämförelse med budget
Personalkostnaderna inklusive kostnaderna för inhyrd personal överskrider budget
med drygt 50 miljoner kronor vilket delvis beror på fler anställda men också på ökade
kostnader för övertid och extrapassersättning vilket varit nödvändigt för att hantera det
ökade vård- och omsorgsbehovet som pandemin genererat. Kostnaderna för inhyrd
personal överskrider budget med 12 miljoner kronor men är ändå lägre än utfallet för
2020. Bolaget kommer under 2022 arbeta vidare med att optimera produktions- och
bemanningsplanering för att personalkostnaderna ska utvecklas på ett hållbart sätt.
5.1.2
Konsultkostnader
Tiohundra AB:s kostnader för konsulttjänster uppgår till 4,4 miljoner kronor där
merparterna avser IT.
Utfall i jämförelse budget
5.1.3

Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet
Teck
en

mkr

Belopp

Resultat

-33,1

Poster som skall undantas
Diskonteringsränta (endast bolag)

+

43,5

Merkostnader covid

+

35,5

Ersättning merkostnad covid (från Socialstyrelsen,
HSN och kcfi)

-

24,9

Minskade intäkter covid (hälsosjukvård, tandvård
samt trafik)

+

24,3

Statsbidrag biljettintäkter (endast TN)

-

Reavinster

-

Utredning resultatkrav

45,3

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans
Åtgärd
(mkr)

Kommentar

Utfall

Budget

Budget

2021

2022

Summa

Pandemin har ställt stora krav på bolagets verksamheter under året. Samtidigt som
fokus har varit på att hantera effekterna av pandemin har fokus varit på
kostnadskontroll. Det operativa resultatet för uppgår till 45,3 miljoner kronor.
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5.3 Investeringar
5.3.1

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar

Utgift

Budget

Budget

Upparb

(Mkr)

2021

2021

avvik.

grad (%)

Nyinvesteringar
Ersättningsinvesteringar

22,8

48,9

26,1

47

Totalt investeringar

22,8

48,9

26,1

47

Pandemin har medfört att upparbetningsgraden av investeringar är lägre än budget
vilket innebär att vissa investeringar behöver göras under 2022. Merparten av
investeringarna under 2021 avser IT-infrastruktur och medicinteknisk utrustning.

5.4 Resultatdisposition
Aktiekapital vid årets ingång

17,3

Fritt eget kapital vid årets ingång

87,3

Aktieägartillskott KSON*

49,4

Årets resultat

-40,1

Summa eget kapital vid årets utgång

113,9

* Avseende effekt av sänkt diskonteringsränta

5.5

Balansräkning

Balansräkning*

Utfall fg
år

Utfall

Förändr.

Anläggningstillgångar

111

109

1

Omsättningstillgångar

975

902

72

- varav kassa och bank

678

640

38

SUMMA TILLGÅNGAR

1 085

1 012

74

Eget kapital

114

105

9

Avsättningar

690

620

70

Skulder

281

286

-6

1

0

1

- varav långfristiga skulder
- varav kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

279

286

-7

1 085

1 012

74

5.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

2021-12-31

Mkr
Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

29,8
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-21,8

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Bolaget har under 2021 erhållit ett villkorat aktieägartillskott från KSON på 49,4
miljoner kronor med anledning av effekten av sänkt diskonteringsränta i
pensionssystemet.

49,4
136,6
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Digitalisering
Digitaliseringsinitiativ

Digitalisering i Tiohundra sker löpande via flertalet projekt, både utvecklings- och
forskningsprojekt. Inom primärvården bedrivs ett AFA-finansierat forskningsprojekt
som fokuserar på digital implementering och påverkan på patienter, medarbetare och
arbetsmiljö tillsammans med bland annat KI, Akademiskt Primärvårdscentrum och
Uppsala universitet. En del av projektet rör astmakontroll och hur patienter kan mäta
sin lungfunktion hemma för att justera behandlingen och lära om sin kroniska
sjukdom. En annan del är användningen av Alltid Öppet under pandemins olika vågor.
Inom omsorgen har vi via ett forskningsprojekt studerat hur tillgång till en personlig
arbetstelefon (smarttelefon) på vård- och omsorgsboende påverkar arbetssätt,
arbetsmiljö inklusive den digitala arbetsmiljön, arbetstillfredsställelse, digital mognad,
delaktighet och innovation hos den individuella medarbetaren. Två boenden har delat
ut telefoner till sina medarbetare och en tredje fungerar som en kontrollgrupp.
Effektutvärderingen som visar på fler positiva effekter, bland annat har den digitala
mognaden har ökat, den administrativa bördan har lättat och mer tid kan spenderas
hos de boende. Information är lättillgänglig och det är lätt att nå personal samtidigt
som man lättare kan delta i utbildningar och digitala möten.
Förutom intressanta projekt har fokus under året legat på internt arbete kring
informationssäkerhet och satsningar på IT-infrastruktur för att skapa ännu bättre
förutsättningar för digitalisering av Tiohundras verksamheter. Robotisering och
automatisering av administrativa processer är något som bolaget arbetar vidare med
under 2022 för att frigöra tid till dess kärnverksamhet och Tiohundras kunder och
därmed fortsatt kunna leverera vård och omsorg av god kvalitet.
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Bolaget har inga pågående tvister.
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Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten
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Förväntad utveckling 2022

De ekonomiska förutsättningarna för 2022 är utmanande. I budgeten antas att avtalen
med KSON, exklusive sjukhusavtalet, inte räknas upp i nivå med den allmänna prisoch löneutvecklingen i samhället. För att säkerställa att bolaget har en hållbar ekonomi
behöver verksamheterna under året genomföra nödvändiga effektiviseringar.
Hur pandemin utvecklas framöver kommer att ha betydelse för om fokus under 2022
kommer att vara på att hantera de akuta effekterna av pandemin eller på att hantera
det uppdämda vårdbehov som pandemin inneburit.
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10 Nämnd-/styrelsebehandling
Verksamhetsberättelsen för 2021 är beslutas av Tiohundra AB:s styrelse den 18 februari
2022.

