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Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
Kallas härmed till sammanträde onsdagen den 19 maj 2021 kl. 10.00.
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politiska sekreterare och tjänstemän.
Nedanstående ärenden kommer att behandlas vid direktionens sammanträde:
Ärenden
1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Dnr 4082
Justering den 26 maj kl. 12.00.
2. Godkännande av dagordning
Dnr 4083
3. Delårsrapport januari-april 2021
Dnr 2021-000075 049

Föredragning
Ulrika Lindberg

4. Underlag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024
Dnr 2021-000076 049

Föredragning
Ulrika Lindberg

5. Kommunalförbundets långsiktiga plan till 2031
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Henrik Hagblom
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Ulrika Lindberg
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Ordförande

Föredragning
Maria Johansson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)

Datum: 2021-05-11
Dnr: 2021-000075 049

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-05-19

Delårsrapport 1 januari-april 2020
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport 1 januari-april 2021.
2. Förvaltningen uppdras att vidta åtgärder för en budget i balans i enlighet med
upprättad åtgärdsplan.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Prognosen för helårsutfall 2021 är ett underskott om 26,9 mnkr. Avvikelsen avser
minskade intäkter i form av statsbidrag om 12 mnkr samt ökade kostnader inom
husläkarverksamheten om 14,9 mnkr. Den prognos som föreligger innehåller flera
faktorer av osäkerhet. Dels den pågående covid-19-pandemin som medför ökade
kostnader vilket innebär att de ekonomiska effekterna är svårbedömda. Även
kostnader för Norrtäljebornas vård på övriga sjukhus i regionen är svåra att
prognostisera. Detta beror på att avtalen ännu inte är klarlagts från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Förvaltningen arbetar med effektiviseringar för att uppnå en budget i balans och
minimera riskerna för underskott. I den åtgärdsplan som förvaltningen tagit fram
ingår bland annat att skapa klarhet i vilka statsbidrag som bör tillföras kommunalförbundet och storleken på dessa. Den nya ersättningsmodellen inom husläkarverksamheten är en del av åtgärdsplanen, där helårseffekten innebär minskade
kostnader med 20 mnkr. Under 2021 uppnås halvårseffekt då modellen införs den
1 juli 2021, under 2022 uppnås helårseffekten. Förvaltningen jobbar kontinuerligt
med effektiviseringar och stor restriktivitet tillämpas vad gäller övriga kostnader
som exempelvis deltagande i kurser, seminarier, konsultkostnader med mera.
Utredning pågår kring ett effektivare lokalutnyttjande genom samordning med i
första hand Tiohundra AB.
Bilagor
1. Delårsrapport 1
2. Tertialrapport Tiohundra AB
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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1. Inledning
1.1 Väsentliga händelser
En överenskommelse mellan medlemmarna, i syftet att stärka förutsättningarna för effektiv
styrning (protokoll 2021‐02‐10, §3), har beslutats i både fullmäktige i Region Stockholm (pro‐
tokoll 2021‐03‐23, §39) och Norrtälje kommun (protokoll 2021‐02‐22, §7). Enligt överens‐
kommelsen tillför Region Stockholm ytterligare medlemsbidrag på 55 miljoner kronor från år
2021 för att stärka finansieringen av Tiohundra AB sjukvårdsverksamhet, vilket sammanlagt
motsvarar ett medlemsbidrag från Regio Stockholm om 1 721 miljoner kronor.
Enligt ovan nämnda överenskommelse ska Region Stockholm tillföra KSON extra medlemsbi‐
drag under 2021 och 2022 med 2,6 procent av Region Stockholms andel av det specialdesti‐
nerade statsbidraget som avser att täcka kostnader för uppskjuten vård. Dessa medel tillde‐
las via hälso‐ och sjukvårdsnämnden efter erhållet statsbidrag. Norrtälje kommun tillför
KSON de specialdestinerade statsbidrag kommunen erhåller och som är avsedda för verk‐
samhet inom KSON:s verksamhetsområden.
Enligt plan 2021 så var KSON:s del av statsbidraget för uppskjuten vård 24 mnkr men i och
med att inriktningen på statsbidraget ändrades så minskar de prognostiserade intäkterna
med 12 miljoner kronor från Region Stockholm. Detta får naturligtvis effekter på hela KSON:s
prognos och förutsättningarna att nå en verksamhet i balans med budget under 2021. Under
våren har riksdagen dock fattat beslut om att höja de generella statsbidragen, så förhopp‐
ningen är att dessa och eventuellt andra statsbidrag som kopplas till KSON:s verksamhet och
som tillfaller medlemmarna under 2021 tillförs KSON och balanserar upp minskningen av in‐
täkterna från statsbidraget för uppskjuten vård.
I mars fattades beslut om en ny ersättningsmodell för husläkarverksamheten (protokoll
2021‐03‐29, §50). Det nya avtalet träder i kraft den första juni vilket innebär att den beräk‐
nade kostnadsminskningen om 20 mnkr i helårseffekt jämfört med 2020 inte uppnås under
2021. Besparingen under 2021 beräknas i och med detta bli 10 mnkr vilket medför ett pro‐
gnostiserat underskott inom verksamhetsområdet om cirka 10 miljoner kronor.
Att pandemin fortfarande pågår har inneburit att vissa fasta avtal har förlängts, bl a inom
sjukhuset och luftvägsmottagningen och det kommer innebära ökade kostnader med anled‐
ning av Covid‐19 för 2021. Delar av dessa kostnader kommer att ersättas av statsbidrag men
det är ännu inte klart hur stor del som ersätts vilket gör prognosen osäker. Statsbidrag har
erhållits via Region Stockholm om 4,2 mnkr, vilket motsvarar 68,6 procent av de faktiska
kostnaderna för januari‐april. Inga besked om statsbidrag via Norrtälje kommun har erhållits.
Om dessa kostnader ersätts fullt ut kommer resultatet att förbättras.
Den nya kundvalsmodell som infördes under 2020 har inte kunnat införas i sin helhet på
grund av den rådande pandemin, men det beräknas införas helt i juni 2021.
Samverkan om patienter mellan regionens och KSON:s sjukhus är väsentlig, inte minst under
pågående pandemi. Region Stockholm har samtidigt höjt ersättningarna till samtliga sina
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sjukhus, vilket medfört ökade kostnader för KSON:s vård av Norrtäljebor. Villkoren för Norr‐
tälje sjukhus är samtidigt i stort oförändrade, vilket därmed inte ökar intäkterna från reg‐
ionen för vård av invånare från länet i övrigt. Dessa effekter har inte beaktats i regionens
medlemsbidrag till KSON. I dialoger inför Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norr‐
tälje kommun och kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styr‐
ning och ekonomiska förutsättningar för Kommunalförbundet under perioden 2021‐2023 be‐
skrevs att övriga sjukhus i länet ska uppräknas med en procent årligen. KSON ser dessvärre
kraftiga kostnadsökningar för övriga sjukhus i länet som vidsträckt överstiger den årliga upp‐
räkningsprocenten.
Upphandling av digitala lås förväntas ske under försommaren 2021. Tiohundra AB har fått
uppdraget att hantera upphandlingen och införandet av de digitala låsen väntas vara genom‐
förbart vid årsskiftet 2021/2022.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter
Direktionen har beslutat om reglemente för intern kontroll för KSON‐koncernen (2021‐02‐
10, § 5). Med utgångspunkt i denna har förbundsdirektören beslutat om riktlinjer för intern
kontroll inom KSON:s förvaltning. Utifrån detta har direktionen beslutat om internkontroll‐
plan 2021 för KSON:s förvaltning (2021‐03‐24, § 34). Internkontrollplanen följs upp under
året enligt beslutade riktlinjer och reglemente.

1.3 Ledningens åtgärder
Förvaltningen arbetar med att uppnå en budget i balans genom att minimera riskerna för ett
underskott. Denna prognos innehåller betydande osäkerheter, framförallt i form av osäker‐
het kring vilka statsbidrag kommunalförbundet kommer erhålla under året. Förvaltningen
kommer att, tillsammans med Region Stockholm och Norrtälje kommun, skapa klarhet i
statsbidrag som har tillkommit kommunen och regionen och vad som avser och bör tillföras
KSON.
Direktionens beslut om den nya ersättningsmodellen inom husläkarverksamheten innebär
en beräknad besparing om cirka 20 mnkr som helårseffekt jämfört med 2020. Under 2021
beräknas besparingen bli 10 mnkr, under 2022 uppnås helårseffekt.
Kostnaderna för övriga sjukhus är en stor utmaning för kommunalförbundet då det är kost‐
nader förvaltningen själv inte kan styra över. Kostnaderna för övriga sjukhus har ökat med
22,2 procent mellan 2017‐2020 och ser ut att öka ytterligare under 2021. Kostnaderna för
övriga sjukhus samt överenskommelsen med hälso‐ och sjukvårdsförvaltningen (HSF) kom‐
mer att ses över och utredas grundligt inför delårsrapport 2. I dialoger inför Överenskom‐
melse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och
omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunal‐
förbundet under perioden 2021‐2023 beskrevs att övriga sjukhus i länet ska uppräknas med
en procent årligen. KSON ser dessvärre kraftiga kostnadsökningar för övriga sjukhus i länet
som vidsträckt överstiger den årliga uppräkningsprocenten.
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Kommunalförbundets förvaltning är effektiv och kostnaderna för förvaltningen motsvarar ca
2,5% av de totala kostnaderna, varav 2,1% avser personalkostnader. Utöver personalkostna‐
der finns även kostnader för hyror samt övriga administrativa kostnader så som IT, telefoni
och verksamhetsstöd. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och stor re‐
striktivitet tillämpas vad gäller övriga kostnader som exempelvis deltagande i kurser, semi‐
narier, konsultkostnader med mera. Samtliga anställningar ska rådgöras med förbundsdirek‐
tören innan tillsättning.
Utredning pågår kring ett effektivare lokalutnyttjande genom samordning med i första hand
Tiohundra AB.

2. Styrning och ledning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i
Norrtälje kommun erhåller hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och före‐
byggande insatser. KSON bildades 2016 som en permanent fortsättning av Tiohundrapro‐
jektet, med Norrtälje Kommun och dåvarande Stockholms läns landsting, numer Region
Stockholm, som medlemmar. Förbundets medlemmar har tillsammans i en förbundsordning
bland annat angett KSON:s syfte, mål och uppgift.
KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från re‐
spektive medlems fullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kom‐
mun vice ordföranden. Förbundsdirektören är underställd direktion och är KSON:s högste
tjänsteman, tillika chef för KSON:s förvaltning. Direktionen äger också samtliga aktier i Tio‐
hundra AB.
Verksamhetsplanen följs upp strukturerat och systematiskt genom indikatorer inom respek‐
tive mål‐ och verksamhetsområde och den ekonomiska uppföljningen följer KSON:s riktlinjer
för god ekonomisk hushållning. Enligt dessa skall rapporter om KSON:s verksamhetsmässiga
och ekonomiska utfall, förutom i årsredovisningen, ske samlat till medlemmarna åtminstone
vid två tillfällen per år. Av dessa ska en delårsrapport innehålla delårsbokslut.

2.1 Mål
KSON:s verksamhet bygger på medlemmarnas övergripande vision och målbild, såsom den
beskrivs i förbundsordningen. Ur denna kan fyra inriktningsmål och fyra verksamhetsområ‐
den identifieras. Utöver de fyra inriktningsmålen i förbundsordningen ställer kommunallagen
krav på god ekonomisk hushållning.
Måluppfyllelse sker främst genom att mål och indikatorer uppnås. Även arbetet inom de i
verksamhetsplanen definierade utvecklingsområdena bidrar till måluppfyllelse. Måluppfyllel‐
sen kommer att analyseras noggrannare i delårsrapport 2 samt i årsredovisningen men för‐
valtningens bedömning är att årets arbete bidar till god måluppfyllelse.
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2.1.1 Mål och indikatorer
För att stärka möjligheterna att nå inriktningsmålen förutsätts konkretiserade verksamhets‐
mål som under året löpande kan mätas och följas upp med indikatorer som styr i önskad rikt‐
ning. Nuvarande indikatorer för inriktningsmålen framgår av matrisen nedan:
Inriktningsmål och verksamheter
God kvalitet i den sammanhållna vår‐
den och omsorgen
Tillgänglighet för individen

Hälsofrämjande & förebyggande insat‐
ser

Primärvård

Specialiserad
vård
Antal upprättade samordnade
individuella planer (SIP).

Ordinärt
Särskilda
boende
boendeformer
Andel kunder med aktuell ge‐
nomförandeplan.

Väntetid enligt nationella vård‐
garantin.

Andel utförd
Andel verk‐
av beslutad
ställda beslut.
tid.
Andel som erbjudits regelbun‐
den fysisk aktivitet.

Andel gravida med riskbruk.

Innovativa samarbeten som ger sam‐
ordnings‐ och effektiviseringseffekter

Antal pågående innovativa samarbeten.

2.1.1.1 God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
För att mäta måluppfyllelsen används antal upprättade samordnade individuella planer
(SIP:ar) tillsammans med KSON:s förvaltning, liksom andelen omsorgskunder med upprättad
genomförandeplan inom ordinärt boende och särskilda boendeformer.
Ambitionen är att succesivt öka både antalet SIP:ar under planeringsperioden samt andelen
kunder med genomförandeplan.
Indikatorer för god kvalitet
Antal upprättade samordnade indi‐
viduella planer (SIP).
Andel omsorgskunder med aktuell
genomförandeplan, särskilda boen‐
deformer
Andel omsorgskunder med aktuell
genomförandeplan, ordinärt bo‐
ende

Utfall
2018
‐

Utfall
2019
55

Utfall
2020*
50

Utfall
210331
‐

Plan
2021
60

Prognos
2021
60

85%

88%

80%

86%

92%

92%

47%

53%

56%

78%

60%

60%

I särskilda boendeformer ingår förutom SÄBO även socialpsykiatri‐ och LSS‐boenden.
I ordinärt boende ingår förutom Kundvalet även socialpsykiatri (boendestöd och sysselsätt‐
ning) samt LSS (daglig verksamhet och korttidstillsyn). Mätning av andel aktuella genomfö‐
randeplaner för de olika områdena i ordinärt boende har tidigare gjorts dels genom manuell
mätning där utförarna tillfrågats om uppgifter dels genom uttag från verksamhetssystemet
Procapita. Från och med denna mätning kommer all mätning att ske genom manuell mät‐
ning.
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2.1.1.2 Tillgänglighet för individen
För att mäta måluppfyllelsen används andel patienter som erbjuds vård av vårdgivare i Norr‐
tälje kommun, utifrån Regionens vårdgaranti, andel utförd tid av beslutad tid inom kundva‐
lets hemtjänst samt andel verkställda beslut inom tre månader i särskilda boendeformer.
Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården infördes från och med 2019 och innebär att
patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till
en medicinsk bedömning inom tre dagar. Om man får en remiss till den planerade speciali‐
serade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård
utan remiss. Tillgängligheten tycks ha ökat under pandemiåret 2020, men torde därefter
minska i och med en upparbetad vårdskuld.
Vad gäller andel utförd av beslutad tid inom Kundvalets hemtjänst är indikatorn anpassad till
den nya ersättningsmodell som infördes 2020. En av riskerna med den nya modellen är att
den utförda tiden inom hemtjänsten sjunker, då utförarna får ersättning för beviljad tid. Att
följa denna indikator och agera på större avvikelser, är väsentligt för tillgänglighet inom
Kundvalet. Registrering av utförd tid för hemtjänstinsatser har skett sedan november 2020.
Granskning visar att indikatorn är viktig att följa och att vissa förtydliganden behöver göras
då andel tid för utförda hemtjänstinsatser tycks vara för låg. Uppföljning av denna indikator
kommer att göras på månatliga samverkansmöten med kundvalsutförarna.
Antalet beslut som inte verkställs inom tre månader rapporteras av KSON:s förvaltning till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Antal beslut som de facto verkställts inom tre måna‐
der har här ställts mot det totala antalet beslut om särskilda boendeformer som fattats.
Indikatorer för tillgänglighet
Primärvård (max 3 dagar)
Specialiserad vård (max 90
dagar)
Utförd tid / beslutad tid
Verkställda beslut inom tre
månader

Utfall
2018
‐
97 %

Utfall
2019
87 %
99 %

Utfall
2020
92 %
82 %

Utfall
210331
‐
‐

Plan
2021
85 %
80 %

Prognos
2021
85 %
80 %

75 %
92 %

86 %
90 %

Iu*
94 %

65%
95 %

86 %
93 %

86 %
93 %

*Under pandemin beslutads om ett tillfälligt undantag från registrering i kundvalet vilket innebär att
uppföljning av utförd tid inte varit möjlig, därav finns inget utfall för 2020.

2.1.1.3 Hälsofrämjande och förebyggande insatser
För att säkerställa måluppfyllelsen kring hälsofrämjande och förebyggande insatser används
andel kvinnor med riskbruk av alkohol under graviditeten samt andel personer över 65 år
som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet inom omsorgen.
Norrtälje kommun hade år 2020 högsta andelen invånare med riskabla alkoholvanor bland
socioekonomiskt jämförbara kommuner i riket år (Källa: Kolada). Det motiverar att indika‐
torn Andel kvinnor med riskbruk av alkohol under graviditeten är angelägen att följa över tid.
Ambitionen är förstås att minska andelen gravida kvinnor med riskbruk av alkohol.
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KSON möjliggör, i samverkan med Norrtälje kommun och Upplands idrottsförbund, en öppen
träningsverksamhet kallad ”Aktiv Senior” som innebär kostnadsfri ledarledd fysisk gruppträ‐
ning varje vecka för personer 65 år och äldre. Pga. pandemin har inte verksamheten varit
möjlig att genomföra under första delåret.
Indikatorer för hälsofrämjande
och förebyggande insatser
Kvinnor med riskbruk av alkohol
under graviditeten*
Erbjudande om regelbunden fy‐
sisk aktivitet för personer över
65 år
*Källa: Graviditetsregistret

Utfall
2018
‐

Utfall
2019
5,5 %

Utfall
2020
5,5 %

Utfall
210331
Iu

Plan
2021
5,0 %

Prognos
2021
4,7 %

94 %

100 %

100%

Iu

100 %

100 %

2.1.1.4 Innovativa samarbeten som ger samordnings‐ och effektiviseringseffekter
I förbundsordningens §3 har medlemmarna formulerat målet att KSON ska "ge förutsätt‐
ningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings‐ och effektivitetsvinster".
Innovationsrådets definition av innovation sammanfattas i “förmågan att framgångsrikt ta
fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbätt‐
ringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”. Det kan också handla om att hitta nya
eller bättre samverkansformer, till exempel mellan olika myndigheter.
Antalet innovativa samarbeten som motsvarar denna definition, där KSON är initiativtagare
och/eller har en framträdande roll i genomförandet, är den indikator som används. Indika‐
torn avser därmed inte att fånga alla KSON:s förbättrings‐ och utvecklingsarbeten eller av‐
talsförändringar utan avser att vara ett incitament för innovativa samarbeten och uthållighet
i inledda samarbeten.
Utfall
Utfall
Utfall
Utfall
Indikator för innovativa samar‐
2018
2019
2020
210331
beten
Pågående innovativa samar‐
‐
6
8*
5
beten
*Varav 3 avser samarbeten inom ramen av förvaltningens krishantering av covid‐19

Plan
2021
5

Prognos
2021
5

2.1.2 God ekonomisk hushållning
Utöver de fyra inriktningsmålen i förbundsordningen ställer kommunallagen krav på god
ekonomisk hushållning. Mål om god ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för
KSON‐koncernen en ekonomi i balans över en treårsperiod, samtidigt som invånarna i Norr‐
tälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐ och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv görs genom en samlad be‐
dömning av måluppfyllelsen inom medlemmarnas fyra inriktningsmål och direktionens verk‐
samhetsmål utifrån utfallet för redovisade indikatorer (se ovan).
KSON:s finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning är härutöver dels resul‐
tatmarginal – att det årliga ekonomiska resultatet inte avviker med mer än ±1,0 procent av
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den samlade omsättningen – dels soliditet, det vill säga att det egna kapitalet vidmakthålls
över planeringsperioden.
Finansiella nyckeltal (procent)
Resultatmarginal
Soliditet

Utfall
2018
0,4%
‐11,2%

Utfall
2019
‐1,1%
‐18,0%

Utfall
2020
‐0,9%
‐25,0%

Utfall Peri‐
oden
‐0,6%
‐26,6%

Plan
2021
0,0%
‐28,2%

Prognos
2021
‐0,9%
‐31,7%

Med ett prognostiserat underskott om 26,9 mnkr motsvarar det en resultatmarginal om –0,9
procent och en soliditet om –31,7 procent.
Löpande uppföljning bidrar till att verksamheter anpassas efter ändrade förhållanden. För‐
valtningen har 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
2018
0,1%

Utfall
2019
0,3%

Utfall
2020
1,3%

Plan
2021
+/‐1,0%

Prognos
2021
+/‐1,0%

2.1.3 Utvecklingsområden
För att stärka måluppfyllelsen fokuserar KSON på ett antal utvecklingsområden. Nedan redo‐
visas några av de förbättrings‐ och utvecklingsarbeten under planeringsperioden och aktu‐
ella delår1:
2.1.3.1 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso‐ och sjukvård
Implementering av lagen om samverkan vid utskrivningen från sluten hälso‐ och sjukvård
(LUS) fortgår utifrån en regional överenskommelse. KSON:s förvaltning implementerar LUS i
projektform tillsammans med primärvård, basal hemsjukvård/rehabilitering och Norrtälje
sjukhus. Projektet drivs med hjälp av digitala plattformar och metoder för samverkan.
2.1.3.2 Norrtäljemodellen 2punkt0
KSON‐koncernen, det vill säga förvaltningen och bolaget, samarbetar med Norrtälje kommun
och Region Stockholm kring innovativa lösningar för sammanhållen vård och omsorg i Hall‐
stavik. Projektet ”Norrtäljemodellen 2punkt0” arbetar med konceptutveckling av sådana in‐
satser och har finansierats med statligt stöd från Verket för innovationssystem (Vinnova).
Norrtäljemodellen 2punkt0 är ett innovationsprojekt som arbetar med att utveckla vård och
omsorg för de mest sjuka äldre, för att hitta lösningar för högre livskvalité med individen i
fokus. Förvaltningen fortsätter se över möjligheter till en fortsättning och vidareutveckling.
2.1.3.3 Samordningsförbundet Roslagen
KSON är sedan 2018 adjungerad i styrelsen för Samordningsförbundet Roslagen, där Region
Stockholm och Norrtälje kommun är medlemmar liksom Arbetsförmedlingen, Försäkrings‐
kassan och kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Ändamålet är
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effektivare användning av gemensamma resurser kring individer i behov av samordnad reha‐
bilitering, för ökad förmåga till egen försörjning och ett självständigt liv. KSON är även delta‐
gare i samordningsförbundets MIA‐projekt, där individer stöttas att återgå i arbete eller ut‐
bildning.
2.1.3.4 Handlingsplan psykisk hälsa
Psykisk ohälsa är en av de stora samhällsutmaningarna också i Norrtälje kommun, som har
höga ohälsotal. Genom en gemensam ansats och gemensamma resurser med Norrtälje kom‐
mun angrips samhällsutmaningen med psykisk hälsa. En förvaltningsgemensam plan för psy‐
kisk hälsa är framtagen inom identifierade områden. Planen omsätts i konkret genomfö‐
rande åren 2021‐2023. KSONs förvaltning och Norrtälje kommun tillsammans medverkar
därutöver som pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete för att främja välbefin‐
nande och psykisk hälsa i regionen, som utgör del av Förenta nationernas (FN:s) globala håll‐
barhetsmål: Agenda 2030. Medverkan som pilotkommun förstärker det lokala arbetet, bland
annat genom kompetens‐ och resursförstärkning från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och
goda exempel från England om hur välmående städer kan skapas. Under delår 1 har arbetet
intensifierats inom kommunens verksamheter som rör mål och budget, och fler kontor an‐
sluter sig till arbetet.
KSON ingår också i ett gemensamt arbete om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd
(BUS) tillsammans med Socialnämnden, Barn‐ och skolnämnden och Utbildningsnämnden,
vilket ger bäring till arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa.
KSON väntas få fortsatt del av statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa, som fi‐
nansierar delar av det fortsatta utvecklingsarbetet.
2.1.3.5 Samverkan med medlemmarna
En avgörande framgångsfaktor för KSON är samarbetet med och mellan medlemmarna,
både politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan
KSON och medlemmarna behöver etableras och vidareutvecklas i samverkan, bland annat
vad gäller planering och uppföljning, inklusive investeringar. Utöver detta behöver ansvars‐
fördelningen och medlemmarnas stöd till KSON redas ut och formaliseras. Även finansie‐
ringen av tjänster från den av regionen nyinrättade serviceförvaltningen behöver hanteras i
detta.
2.1.3.6 Tillvarata goda samarbeten under pandemin
I mars 2020 klassade världshälsoorganisationen (WHO) covid‐19 som pandemi. Strax efter
påbörjade KSON tillsammans med utförarna i Norrtälje kommun att ställa om vård‐ och om‐
sorgssystemet. I detta har många nya goda samarbeten etablerats. I takt med att pandemiåt‐
gärder avvecklas, behöver dessa goda samarbeten utvärderas, med utgångspunkt i vad som
kan tas tillvara i det nya normala.
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2.1.3.7 Mobila teamet
De sjukhusanslutna mobila hemsjukvårdsteamen (SAMS) utgör ett komplement till Kundva‐
lets basala hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Målet är att erbjuda sjuk‐
vård i hemmet som ger ökad trygghet, kontinuitet och högre livskvalitet för patienter med
kroniska sjukdomar. De mobila teamen ska samverka med patientens redan befintliga utfö‐
rare av insatser i hemmet, med utgångspunkt att det medicinska ansvaret åligger Norrtälje
sjukhus. Bakgrunden till projektet är bland annat ett behov av att möta den kommande de‐
mografiska utvecklingen i Norrtälje kommun, där andelen äldre blir allt större. Under pande‐
min har SAMS haft stor betydelse i samordningen och hanteringen av pandemin.
2.1.3.8 Stärkt primärvård
I Region Stockholm pågår arbetet med att ställa om till framtidens hälso‐ och sjukvård (FHS).
En stärkt primärvård utgör en viktig del av detta. Regionfullmäktige har beslutat om mål och
strategier för primärvården 2019‐2025. Det övergripande målet är “en tillgänglig och nära
vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna.” Några av åtgärderna i regionens ge‐
nomförandeplan för primärvårdsstrategin är stärkt tillgänglighet, kontinuitet och service ge‐
nom digitalisering och utökade öppettider. Den 29 mars 2021 beslutade direktionen om revi‐
derat förfrågningsunderlag för vårdval husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal
hemsjukvård som träder i kraft den 1 juni 2021. Härigenom ökar följsamheten till intention‐
erna i God och nära vård och primärvårdsstrategin. Det innebär en succesiv infasning till
vårdval Stockholms innehåll och ersättningsnivåer. Förvaltningen står nu inför ett omställ‐
ningsarbete att vidareutveckla en stärkt primärvård och närma sig målen i den regionala pri‐
märvårdsstrategin och intentionerna i den statliga utredningen God och nära vård. Bland an‐
nat ska husläkaruppdraget ses över i syfte att integrera delar av detta i Kundvalet.

3. Verksamhet
KSON har utifrån förbundsordningen delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden enligt
följande, beroende på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:
 Specialiserad vård, där KSON har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun
samordnas med Region Stockholm
 Primärvård, där KSON har produktionsansvar inom Norrtälje kommun
 Ordinärt boende, där KSON har befolknings‐ och produktionsansvar (vistelsebegrep‐
pet)
 Särskilda boendeformer, där KSON har befolkningsansvar men där utbudet är bero‐
ende av Norrtälje kommuns bostadsförsörjning
Under avsnittet ekonomi följer en fördjupad analys av utfall och prognos med relevanta
nyckeltal per verksamhetsområde.

3.1 Medlemsbidrag och övrig finansiering
KSON finansieras med bidrag från medlemmarna, där Region Stockholm står för ca 58 pro‐
cent och Norrtälje kommun för runt 42 procent.
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I mars 2021 beslutade Region Stockholm att tillföra extra medlemsbidrag om 55 miljoner
kronor för att stärka finansieringen av Tiohundra AB:s sjukvårdsverksamhet, vilket motsvarar
ett sammanlagt medlemsbidrag från Region Stockholm för år 2021 på 1 721 miljoner kronor.
Finansiering medlemsbidrag (mnkr)
Finansiering Region Stockholm
Finansiering Norrtälje kommun
SUMMA

Budget
2021
‐1 721,0
‐1 214,6
‐2 935,6

Utfall, peri‐
oden
‐616,7
‐404,9
‐1 021,5

Prognos
helår
‐1 721,0
‐1 214,6
‐2 935,6

Avvikelse

Utfall 2020

0,0
0,0
0,0

‐1 697,0
‐1 180,0
‐2 877,0

Utöver detta beslutade Region Stockholm även att tillföra extra medlemsbidrag på 43 miljo‐
ner kronor att användas till ett villkorat aktieägartillskott på Tiohundra AB. Detta är under
förutsättning att Norrtälje kommun fattar motsvarande beslut om 6,4 miljoner kronor.
Övrig finansiering
Region Stockholm ska under 2021 tillföra KSON extra medlemsbidrag under 2021 och 2022
motsvarande 2,6 procent av Region Stockholms andel av det riktade statsbidrag som har avi‐
serats av regeringen och avser att täcka kostnader för uppskjuten vård via hälso‐ och sjuk‐
vårdsnämnden efter erhållet statsbidrag, vilket motsvarar 24 mnkr. Detta får naturligtvis ef‐
fekter på hela KSON:s prognos och förutsättningarna att nå en verksamhet i balans med bud‐
get under 2021. Under våren har riksdagen dock fattat beslut om att höja de generella stats‐
bidragen, så förhoppningen är att dessa och eventuellt andra statsbidrag som kopplas till
KSON:s verksamhet och som tillfaller medlemmarna under 2021 tillförs KSON och balanserar
upp minskningen av intäkterna från statsbidraget för uppskjuten vård.
En ömsesidig betalningsöverenskommelse med Hälso‐ och sjukvårdsförvaltningen (HSF) gäl‐
lande 2020 undertecknades i december där kostnadsansvaret mellan KSON och HSF reglera‐
des. Detta innebar minskade kostnader för KSON om cirka 23 mnkr. En liknande överens‐
kommelse ska tecknas även för 2021 men har inte skrivande stund inte gjorts. Detta innebär
en osäker prognos 2021 både gällande kostnader för övriga sjukhus men även gällande för‐
väntade intäkter från HSF.
Enligt överenskommelsen som tecknats mellan kommunalförbundet, Region Stockholm och
Norrtälje kommun så ska Norrtälje kommun tillföra KSON de specialdestinerade statsbidrag
kommunen erhåller och som är avsedda för verksamhet inom KSON:s verksamhetsområden.
Alla statsbidrag som omfattar kommunalförbundets verksamhetsområden måste klargöras
och säkerställas då det har en direkt påverkan på prognosen för 2021 och möjligheterna att
uppnå en ekonomi i balans.
Övrig finansiering (mnkr)

Budget
2021
‐24,0
‐24,0

Utfall, peri‐
oden
0,0
0,0

Prognos
helår
‐12,0
‐24,0

Avvikelse

Utfall 2020

Statsbidrag vårdskuld
12,0
Ersättning övriga sjukhus HSF
0,0
Befolkningsandel av förväntade statsbi‐
‐13,9
0,0
‐13,9
0,0
drag Region Stockholm
SUMMA
‐61,9
0,0
‐49,9
12,0
*23,1 mnkr betalades ut 2020, men redovisas som intäkter under övriga sjukhus inom specialiserad vård

0*
‐16,1
‐39,2
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3.2 Balanskrav
God ekonomisk hushållning innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kost‐
naderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre
åren. Kommunallagens balanskravsregler innebär att KSON senast år 2020 måste återställa
2017 års underskott på 13,6 mnkr. Underskottet år 2019 om 30,6 mnkr ska återställas senast
2022, men kan också delas upp och återställas i delar beroende på resultat 2020 och 2021.
En förutsättning för KSON att klara utmaningarna med en ekonomi i balans under 2021 och
de stora volymökningarna kommande år är att medlemmarna återställer underskott från
2019 och 2020 enligt förbundsordningens paragraf om kostnadstäckning, §14, då dessa un‐
derskott uppkommit innan överenskommelsen undertecknats.
Balanskrav och återställande av tidigare års resultat 2019‐2024.
Balsanskrav per år (mnkr)
Årets resultat
Återställande av 2016 års resultat

Utfall
2019
-37,1
6,5

Återställande av 2017 års resultat

Utfall
2020
-40,1

Prognos
2021
-26,9

Plan
2022

Plan
2023
0,0

Plan
2024
0,0

13,6

Återställande av 2018 års resultat
Återställande av 2019 års resultat

0,0
0,0

37,1

Återställande av 2020 års resultat

0,0

0,0

40,1

-26,9

0,0
37,1

0,0
40,1

Återställande av 2021 års resultat
Resultat efter återställande

0,0

-30,6

-26,5

26,9
26,9

4. Personal
Under 2020 genomfördes en omorganisation vid KSON:s förvaltning på uppdrag av direkt‐
ionen och består nu av följande fem avdelningar;






Ekonomi och kansli
Kvalitet och innovation
Service och omsorg
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Utredning, planering och ägarförvaltning

Under 2020 uppgick förvaltningens kostnader för lön och sociala avgifter till 69,5 mnkr, vilket
innebär att lönekostnaderna stod för 2,1 procent av förvaltningens totala bruttokostnader.
Antal månadsavlönade årsarbetare vid förvaltningen var i december 2020 94 personer. Av
dessa utgör två tredjedelar (66%) biståndshandläggare.
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5. Ekonomi
5.1 Resultat
Resultaträkning (mnkr)

Budget
2021

Utfall, peri‐
oden

Prognos
helår

Avvikelse

Utfall 2020

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag, statsbidrag
Övriga intäkter

‐31,1
‐30,7
‐11,2
‐3 161,5
‐71,6

‐10,4
‐12,6
‐3,9
‐1 072,6
‐22,4

‐31,1
‐30,7
‐11,2
‐3 149,5
‐71,6

0,0
0,0
0,0
12,0
0,0

‐32,1
‐35,5
‐12,2
‐3 193,5
‐77,2

Summa Intäkter

‐3 306,0

‐1 121,8

‐3 294,0

12,0

‐3 350,4

Lämnade bidrag
Köp verksamhet
Personalkostnader inkl ersättningar
Lokal och markhyror
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivning och finansiella kostnader
Övriga finansiella intäkter och kostnader

2 927,1
63,3
68,2
0,2
246,8
0,3

15,5
975,6
25,0
24,9
0,1
86,8
0,0
0,0

0,0
2 942,0
63,3
68,2
0,2
246,8
0,3
0,0

0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

69,2
2 857,5
69,5
71,9
0,3
257,5
0,0
51,0

Summa Kostnader

3 306,0

1 127,9

3 320,9

14,9

3 376,9

0,0

6,1

26,9

26,9

26,5

Summa Netto

5.1.1 Utfall och helårsprognos 2021
Prognosen för helårsutfall är sammantaget ett underskott om 26,9 mnkr. Underskottet beror
främst på kostnader avseende husläkarmottagningarna där det nya förfrågningsunderlaget
träder i kraft i juni och därav inte får helårseffekt under 2021 vilket innebär ett underskott
om ca 10 mnkr. Det beräknas även underskott om 12 mnkr på grund av minskade intäkter i
form av statsbidrag från Region Stockholm. I och med att inriktningen ändrades på statsbi‐
draget för uppskjuten vård så minskade KSON:S andel från 24 mnkr till 12 mnkr. Under våren
har riksdagen dock fattat beslut om att höja de generella statsbidragen, så förhoppningen är
att dessa och eventuellt andra statsbidrag som kopplas till KSON:s verksamhet och som till‐
faller medlemmarna under 2021 tillförs KSON och balanserar upp minskningen av intäkterna
från statsbidraget för uppskjuten vård. Utöver detta prognostiseras ett underskott om 3,9
mnkr på grund av kostnader för luftvägsmottagningen som upprättats på grund av coro‐
napandemin. Detta är en direkt effekt av pandemin och förhoppningen är att det beslutas
om ersättningar för dessa merkostnader även under 2021.
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Nettokostnad (mnkr)

Budget 2021

Medlemsbidrag Region Stock‐
holm
Medlemsbidrag Norrtälje kom‐
mun
Övrig finansiering, statsbidrag

Utfall, peri‐
oden

Prognos
helår

Avvikelse

Utfall
2020

‐1 721,0

‐616,7

‐1 721,0

0,0

‐1 697,0

‐1 214,6

‐404,9

‐1 214,6

0,0

‐1 180,0

‐61,9

0,0

‐49,9

12,0

‐17,1

496,5

172,8

511,4

14,9

504,5

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

422,2
163,8
240,3
28,4

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

0,0
0,0
0,0
0,0

1 129,2
475,4
756,8
68,2

SUMMA

0,0

6,1

26,9

26,9

40,1

Balanskrav
Resultat efter balanskrav

0,0
0,0

0,0
6,1

0,0
26,9

0,0
26,9

‐13,6
26,5

Primärvård
Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning

5.1.2 Covid‐19 effekt på utfall och prognos
I utfall och i prognos ingår även kostnader avseende merkostnader på grund av covid‐19. De
prognostiserade kostnaderna är cirka 14 mnkr för KSON:s del. Statsbidrag har erhållits via
Region Stockholm motsvarande 4,2 mnkr. Det avser 68,6% av de faktiska kostnaderna för ja‐
nuari‐april. Inga besked om statsbidrag har erhållits via Norrtälje kommun. Om dessa kostna‐
der ersätts fullt ut kommer resultatet att förbättras.

5.2 Utfall och prognos per verksamhet
Nedan redovisas utfall och prognos för respektive verksamhetsområde, samt uppföljning av
volymer och andra nyckeltal.
5.2.1 Primärvård
KSON bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region Stock‐
holm bekostar produktionen i övriga länet. Huvuddelen av primärvården i Norrtälje kommun
omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV).
Nettokostnad primärvård (mnkr)
Läkemedel
Husläkarverksamhet
Avancerad medicinsk service, husläkare
Fysioterapi
Övrigt
SUMMA

Budget
2021
209,0
154,7
22,0
15,4
95,4
496,5

Utfall, peri‐
oden
52,0
58,4
8,5
4,5
49,4
172,8

Prognos
helår
209,0
168,6
22,0
15,4
96,4
511,4

Avvikelse
0,0
13,9
0,0
0,0
1,0
14,9

Utfall 2020
210,8
173,8
22,8
12,7
84,4
504,5

En del av primärvården i Norrtälje kommun tillhandahålls genom Kundvalet (hemtjänst, ba‐
sala hemsjukvården och hemrehabiliteringen) och redovisas i sin helhet under avsnittet Ordi‐
närt boende.
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För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 14,9 mnkr vilket främst beror på
att vi inte ser en helårseffekt av den nya ersättningsmodellen inom husläkarverksamheten
då avtalet träder i kraft i juni 2021.
Volymer inom primärvården
Antal

Januari

Februari

Mars

Läkarbesök, husläkarmottagningar
6 883
7 825
6 572
Övriga besök, husläkarmottag‐
3 531
4 183
4 775
ningar
Fysioterapeuter, besök
1 292
1 656
1 782
Varav vårdval
839
989
783
Varav ARV
817
793
509
*som en följd av pandemin var antal besök låga under hela 2020

Ackumule‐
rat 2021

Plan
2021

Jan‐Dec
2020*

6 814

28 094

120 200

85 021

3 657

16 146

51 500

44 068

1 571
892
679

6 301
3 503
2 798

32 800
13 700
19 100

18 014
8 965
9 049

April

Som en följd av pandemin var antal besök lågt under hela 2020 och i och med den fortsatta
pandemin ser vi samma trend även första kvartalet 2021.
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
heller ingen 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 alternativt utreda eventuell justering av KSON:s andel av
Region Stockholms erhållna statsbidrag för läkemedelsförmånen.
Tidigare har KSON:s kostnad för läkemedelsförmånen baserats på Norrtälje kommuns be‐
folkningsandel i länet, vilken även utgjort beräkningsgrunden för Region Stockholms medels‐
avgift till KSON. Sedan något år debiteras i stället KSON för Norrtäljebornas andel av faktiska
konsumtion, utan motsvarande justering av medlemsavgiften.
Utformningen av intäkter och kostnader för läkemedelsförmånen behöver ses över, där även
KSON:s andel av statsbidragen för detta, som kommer Regionen till del, behöver inkluderas. I
prognosen för 2021 beräknas KSON:s del av statsbidrag till 10,0 mnkr. Om dessa statsbidrag
inte tilldelas KSON, försämras prognosen för 2021 ytterligare.
Kostnadsökningen sedan 2016 motsvarar 32,7% enligt diagrammet nedan.
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Kostnadsökning läkemedel 2016‐2021
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Husläkarmottagningar
I mars fattades beslut om en ny ersättningsmodell för husläkarverksamheten. Avtalet kom‐
mer att innebära en kostnadsminskning jämfört med föregående år. Det nya avtalet träder i
kraft den första juni vilket betyder att den beräknade kostnadsminskningen inte får full ef‐
fekt under 2021 och därav prognostiseras ett underskott om 10 mnkr.
Utöver det har den fortsatt pandemin inneburit att vissa fasta avtal har förlängts ytterligare.
Luftvägsmottagningen är en sådan verksamhet som beräknas kosta cirka 5,6 mnkr i ökade
kostnader. Dessa kostnader redovisas som merkostnad på grund av pandemin och i april er‐
hölls 1,7 mnkr i statsbidrag från Region Stockholm vilket innebär att ett underskott om 3,9
mnkr prognostiseras även om förhoppningen är dessa kostnader kommer att ersättas fullt
ut.
Även inom husläkarjouren prognostiseras ett mindre underskott så sammantaget prognosti‐
seras ett underskott om 13,9 mnkr inom detta verksamhetsområde.
5.2.2 Specialiserad vård
KSON bekostar huvuddelen av specialiserad vård inom Stockholms län till invånarna i Norr‐
tälje kommun.
Nettokostnad spec.vård (mnkr)
Norrtälje sjukhus
Övriga sjukhus i länet
Psykiatri
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Vårdval förlossning + knä/höft
Övrigt
SUMMA

Budget
2021
521,2
409,4
140,2
50,3
32,5
7,6
1 161,2

Utfall, peri‐
oden
178,3
179,9
43,3
19,9
‐1,1
2,0
422,2

Prognos
helår
521,2
409,4
140,2
50,3
32,5
7,6
1 161,2

Avvikelse
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Utfall 2020
528,8
373,0
131,2
54,0
34,5
7,7
1 129,2
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För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Dock ser vi stora utmaningar
gällande kostnaderna för regionens övriga sjukhus samt den ömsesidiga betalningsöverens‐
kommelsen med HSF, vilket gör prognosen väldigt osäker.
Volymer inom specialiserad vård
Antal läkarbesök

Januari

Februari

Läkarbesök Norrtälje sjukhus (somatik)
3 257
3 031
Läkarbesök övriga vårdgivare (somatik)
4 226
3 692
Läkarbesök vårdgivare (psykiatri)
529
587
Övriga besök Norrtälje sjukhus
1 436
1 275
Övriga besök övriga vårdgivare
2 048
1 782
Övriga besök psykiatri
1 941
1 709
Vårdtillfällen Norrtälje sjukhus
382
408
Vårdtillfällen övriga sjukhus i länet
268
235
Vårdtillfällen psykiatri
86
63
*som en följd av pandemin var antal besök låga under hela 2020

Mars

April

3 684
4 526
704
1 721
2 308
2 294
492
247
69

3 345
4 290
603
1 436
2 067
1 659
432
229
81

Ackumule‐
rat 2021
13 318
16 734
2 423
5 868
8 205
7 603
1 714
979
299

Plan
2021
59 600
45 400
19 200
25 200
26 300
36 400
6 400
3 200
910

Ömsesidig betalningsöverenskommelse
En ömsesidig betalningsöverenskommelse med Region Stockholms hälso‐ och sjukvårdsför‐
valtning (HSF) gällande från och med 2020 undertecknades i december 2020, där kostnads‐
ansvaret mellan KSON och HSF reglerades. Överenskommelsen omfattar all hälso‐ och sjuk‐
vård, vari även ingår KSON:s kostnader för Norrtäljebornas vård vid länets övriga sjukhus. En
ny överenskommelse kommer att undertecknas även för 2021 men vad det innebär för er‐
sättning är i dagsläget svårt att förutsäga.
Inom ramen för arbetet med överenskommelsen har ansvarsförskjutningar från regionens
hälso‐ och sjukvårdsnämnd (HSN) till KSON identifierats, där kostnaderna för miljö‐ och kvali‐
tet, strategiska fastighetsinvesteringar, vissa sidoavtal med mera inarbetats i HSN:s ersätt‐
ningsmodell till regionens sjukhus. Dessa kostnader finansierades tidigare fullt ut av HSN.
Konsekvensen av förändringen är en fördyring för KSON från och med 2020 vad gäller vård
av Norrtäljebor vid regionens akutsjukhus om cirka 24 mnkr för 2020. Beloppet för 2021 är
troligen högre, men ännu inte framräknat. HSF har för avsikt att kompensera KSON för dessa
merkostnader, till dess en budgetjustering mellan de båda beställarna gjort av regionen.
Övriga sjukhus i länet inklusive vårdval förlossning och knä/höft
Samverkan om patienter mellan regionens och KSON:s sjukhus är väsentlig, inte minst under
pågående pandemi. Region Stockholm har samtidigt höjt ersättningarna till samtliga sina
sjukhus, vilket medfört ökade kostnader för KSON:s vård av Norrtäljebor. Villkoren för Norr‐
tälje sjukhus är samtidigt i stort oförändrade, vilket därmed inte ökar intäkterna från reg‐
ionen för vård av invånare från länet i övrigt. Dessa effekter har inte beaktats i regionens
medlemsbidrag till KSON. I dialoger inför Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norr‐
tälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styr‐

Jan‐Dec
2020*
38 435
45 746
8 239
16 998
23 466
22 477
4 876
2 816
764
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ning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021‐2023 be‐
skrevs att övriga sjukhus i länet ska uppräknas med en procent årligen. KSON ser dessvärre
kraftiga kostnadsökningar för övriga sjukhus i länet som vidsträckt överstiger den årliga upp‐
räkningsprocenten.
Kostnaderna för övriga sjukhus har ökat med 22,2 procent mellan 2017‐2020 och ser ut att
öka ytterligare under 2021.

Kostnad helår
450 000
400 000
350 000

364 526

417 900

406 888

387 858

333 101

300 000
250 000
200 000
135 815

150 000
100 000
50 000
0
2017

2018

2019

2020

Budget 2021* Utfall jan‐mars
2021

*i utfall 2020 och budget 2021 ingår ersättningen från HSF enligt den ömsesidiga betalningsöverens‐
kommelsen.

Volymerna på övriga sjukhus har inte ökat i motsvarande takt.

ÖVRIGA VÅRDGIVARE
Läkarbesök övriga vårdgivare (somatik)

Övriga besök övriga vårdgivare

Vårdtillfällen övriga sjukhus i länet

3175

2889

2 894

25755

27 544

50963

47638

47 758

45 746

50 202

2017

2018

2019

2020

LINJÄRT 2021*

25760

2 816

*Linjärt 2021 baseras på utfall jan‐april 2021.

23 466

2 937
24 615

23

Psykiatri
En budget i balans prognostiseras men vi ser en befarad kostnadsökning för psykiatri, med
både ökat antal ärenden samt ökad komplexitet, vilket kan vara en direkt effekt av pande‐
min. Effekten av post‐covid och den ökade psykiska ohälsan är en ny utmaning för verksam‐
heten och kommer att vara en utmaning de kommande åren. Eventuella kostnader för detta
finns inte prognostiserade under 2021.
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Fler patienter är inskrivna vilket kan komma att medföra ökade kostnader. Under pandemin
utökades uppdraget tillfälligt i syfte att minska trycket på sjukhuset, vilket ligger i linje med
uppdraget ”God och nära vård”.
5.2.3 Ordinärt boende
Ordinärt boende omfattar insatser för dem som bor kvar hemma, bland annat med insatser
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till
dessa brukare tillhandahålls även hälso‐ och sjukvårdsinsatser.
Nettokostnad ord.bo (mnkr)
Kundval
Daglig verksamhet LSS
Assistansersättning SFB, Pers. ass. 9:2
Nattpatrull
Turbundna resor
Övrigt
SUMMA

Budget
2021
275,4
67,8
53,8
34,0
15,0
51,1
497,1

Utfall, peri‐
oden
92,0
25,0
15,9
11,9
4,2
14,8
163,8

Prognos
helår
275,4
67,8
53,8
34,0
15,0
51,1
497,1

Avvikelse
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Utfall 2020
257,4
71,1
46,6
35,7
9,2
55,3
475,4

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.
Kundvalet
Av det nya reviderade förfrågningsunderlaget för Kundval som beslutades i slutet av 2019
trädde bara hemtjänstdelen i kraft under 2020. Delarna som gäller basal hemsjukvård och
basal hemrehabilitering senarelades på grund av pandemin. Planen är att dessa resterande
delar kommer att träda i kraft den 1 juni 2021. Kostnadsfördelningen inom Kundvalet fram‐
går av tabellen nedan.
Nettokostnad kundval (mnkr)
Hemtjänst i ordinärt boende
Delegerad HSL
Legitimerad HSL
Hemrehab
SUMMA

Budget
Utfall, peri‐
Prognos
Avvikelse
Utfall 2020
2021
oden
helår
177,2
53,3
177,2
0,0
160,7
65,0
25,9
65,0
0,0
60,2
20,7
7,8
20,7
0,0
22,9
12,5
5,0
12,5
0,0
13,7
275,4
92,0
275,4
0,0
257,4
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Kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende avser den beviljade tiden och den minskar nå‐
got vilken kan vara en effekt av pandemin. Samtidigt ökar kostnaderna för delegerad HSL
jämfört med budget 2021. Sammantaget prognostiseras en budget i balans.
Volymer inom kundvalet:
Volymer i antal timmar
(snitt/månad)
Hemtjänsttimmar, bevil‐
jad tid
Hemtjänsttimmar, utförd
tid
Delegerad HSL ‐ utförd
tid*
Kundval – timmar legiti‐
merad personal**

Ackumulerat
2021

Plan
2021

Utfall
2020

39 219

38 928

42 000

40 070

27 074

25 825

25 402

36 120

Iu

11 431

12 948

12 411

12 248

10 500

11 877

6 983

8 128

6 632

7 072

6 700

6 521

Januari

Februari

Mars

April

40 020

36 725

39 965

24 540

24 170

12 203
6 544

*började följas i och med nya avtalet 2020
**legitimerad HSL och hemrehab

Vad gäller andel utförd av beslutad tid inom Kundvalets hemtjänst är det en indikator som är
anpassad till den nya ersättningsmodell som infördes 2020. Denna följs upp varje månad, se
mer under stycke 2.1.1.2.
Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som syftar till att ge meningsfull sysselsättning uti‐
från individens specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habili‐
tering och mer produktionsinriktade uppgifter, och kan även syfta till att utveckla den enskil‐
des möjlighet till förvärvsarbete. Insatsen tillhandahålls till stor del genom Tiohundra AB,
men KSON har även ramavtal med flera privata utförare.
Volymer inom daglig verksamhet
Januari

Februari

Mars

April

Årsplatser, daglig verk‐
samhet LSS

286

289

288

290

Ackumu‐
lerat
2021
295

Varav köpta platser

52

57

55

55

55

Volymer i antal
(snitt/månad)

Plan
2021

Utfall
2020

289

277

Iu

Iu

Assistans

Coronapandemin har under perioden medfört en viss volymökning till följd av att andra in‐
satser inte har kunnat genomföras i ordinarie form, däribland som ersättning för daglig verk‐
samhet enligt LSS. Dessa ökade kostnader är en direkt följd av pandemin ännu har några be‐
sked om statsbidrag via Norrtälje kommun erhållits.
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KSON har hitintills varit följsam till det nationella schablonbeloppet för assistansersätt‐
ningen. Riksdagen har beslutat att räkna upp ersättningen med 3,5 procent till 315 kronor
per timme för 2021. Detta har KSON också budgeterat för.
Turbundna resor

Sedan årsskiftet har en ny utförare upphandlats, Sirius Omsorg Holding AB. Grunderna i pris‐
modellen är oförändrade i förhållande till nuvarande avtal, där leverantören får en starter‐
sättning för varje resa och en ersättning per kilometer.
5.2.4 Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso‐ och
sjukvårdsinsatser.
Budget
Utfall, peri‐
2021
oden
520,4
159,1
147,0
48,3
16,9
6,5
59,7
18,7
15,5
5,3
9,0
2,4
768,5
240,3

Nettokostnad sä.bo (mnkr)
Särskilt boende äldre
Boende LSS, vuxna
Boende LSS, barn och unga
Boende socialpsykiatri
Korttidsvistelse LSS
Övrigt
SUMMA

Prognos
helår
520,4
147,0
16,9
59,7
15,5
9,0
768,5

Avvikelse

Utfall 2020

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Antal helårsplatser inom sär‐
skilda boenden för äldre har varit fortsatt lägre än beräknat under första kvartalet och om
det fortsätter så kommer verksamheten med stor sannolikhet redovisa överskott.
Volymer inom särskilda boendeformer
Januari

Februari

Mars

April

Särskilt boende äldre

738

738

738

742

Ackumulerat
Snitt 2021
739

Boende LSS, vuxna

197

202

203

206

Boende LSS, barn och unga

12

12

14

Boende socialpsykiatri

75

73

Varav köpta platser

36

36

Volymer i antal årsplatser

Plan
2021

Utfall
2020

773

758

202

196

194

14

13

9

10

74

76

75

75

75

36

37

36

36

36

Särskilt boende för äldre

På grund av pandemin har dock beläggningsgraden minskat succesivt, med många tomma
platser som följd. Om den lägre beläggningsgrad kvarstår 2021, finns risk för överkapacitet
då nya äldreboendena öppnar.
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Länsöverenskommelsen
Länsöverenskommelsen är en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning
till särskilt boende mellan kommunerna i regionen. Den beslutades av kommunstyrelsekon‐
toret den 17/12‐2018 och trädde i kraft från 1 januari 2019. De kommuner som har under‐
tecknat överenskommelsen är Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem,
Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands‐Bro, Vallentuna, Värmdö, Österåker och Stockholm.
Storsthlm följer utvecklingen av överenskommelsen och en första utvärdering och uppfölj‐
ning är planerad redan till efter årsskiftet.
Det har under de 2 åren som Norrtälje kommun varit med i överenskommelsen varit fler som
ansöker att flytta från kommunen till annan kommun, än till kommunen. Detta har för KSON
inneburit en ökad kostnad för externa placeringar som är svår att förutsäga och styra över.
Frågan om att fortsatt ingå i länsöverenskommelsen behöver aktualiseras. Bland annat kan
konstateras att kostnaderna blir höga, uppföljningar är svåra att göra och kommunens boen‐
den kan befaras stå med tomma platser. Om kommunen skulle bedöma att lämna länsöver‐
enskommelsen får de brukare som vill flytta till ett annat boende i Sverige stöd i Socialtjänst‐
lagen. Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats
i annan kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen önskar
flytta utreder ansökan och fattar beslut. Länsöverenskommelsen innebär ett alternativ till
ansökan enligt 2a kap. 8 § SoL.
Boende LSS

Placeringar inom barnboende LSS har ökat under första kvartalet 2021. Ökningen beror på
att barn‐ och utbildningskontoret beviljat skolgång i annan kommun för elever med person‐
krets inom LSS, och KSON måste därmed bevilja boende i anslutning till skolan. Ökningen kan
komma att innebära ökade kostnader under året. Tiohundra AB driver ett barnboende med
fem platser. Under större delen av 2020 var bara fyra av dessa belagda, men under första
kvartalet 2021 har samtliga platser kunnat beläggas.
Boende socialpsykiatri

Tiohundra AB driver 39 platser fördelat på fyra olika boenden på uppdrag av KSON. Nuva‐
rande bestånd av omsorgsboenden lever i vissa fall inte upp till brukarnas behov av tillgäng‐
lighet och utformning, inte heller till krav på arbetsmiljö och brandskydd. Resterande platser
köps in från andra utförare. KSON:s nuvarande kapacitetsbrist ökar antalet dyra placeringar
för köpta platser, liksom kostnaderna för återinläggningar i slutenvården. Utöver dessa plat‐
ser har KSON 235 personer som har boendestöd.
5.2.5 KSON:s förvaltning
Förvaltningens kostnader utgörs främst av administrativ personal samt hyror och övriga ad‐
ministrativa kostnader såsom IT och telefoni. Här inkluderas även kostnaderna för den poli‐
tiska verksamheten och koncernrevisionen.
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Nettokostnad förvaltning (mnkr)
Förvaltning ADM, RS fördelas 58%
Förvaltning ADM, NK fördelas 42%
Förvaltning, biståndshandläggning
SUMMA

Budget
Utfall, peri‐
2021
oden
20,2
10,0
14,7
7,2
39,3
11,3
74,2
28,4

Prognos
helår
20,2
14,7
39,3
74,2

Avvikelse
0,0
0,0
0,0
0,0

Utfall 2020
20,3
14,7
33,3
68,2

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.
Stor restriktivitet tillämpas vad gäller övriga kostnader som exempelvis deltagande i kurser,
seminarier, konsultkostnader med mera. Samtliga anställningar ska rådgöras med förbunds‐
direktören innan tillsättning. Effektivare lokalutnyttjande genom samordning med i första
hand Tiohundra AB utreds.
Norrtälje kommun och Region Stockholm är finskt förvaltningsområde (FFO). Det innebär att
invånare ska kunna använda finska i myndighetskontakter inom exempelvis äldreomsorg.
KSON har indirekt detta uppdrag och samarbetar med kommunen, regionen och intresse‐
grupper för att uppfylla uppdraget, så långt det är möjligt.
5.2.5.1 Investeringsbehov

KSON:s verksamheter omsluter idag runt tre miljarder kronor årligen. Att långsiktigt bedriva
dessa verksamheter utan att investera i byggnader, utrustning och välfärdsteknik är inte
möjligt. Framför allt krävs investeringar i Norrtälje sjukhus, i omsorgsboenden och verksam‐
hetslokaler. Förvaltningen behöver med anledning av de ekonomiska utmaningarna som
ställs på KSON vara drivande i digitalisering och införande av välfärdstekniker. Då KSON inte
förfogar över investeringsmedel behöver en utvecklingsplan finansierad av medlemmarna
utarbetas.
En modernisering av KSON:s omsorgssystem och införandet av digital låshantering pågår,
men för att åstadkomma sammanhållen vård och omsorg för den framtida volymutveckling‐
en krävs rejäla och innovativa satsningar på integrerade informationssystem och välfärds‐
tekniker. Förvaltningen bedömer att KSON:s behov av investeringar i verksamhetsutveckling
uppgår till uppskattningsvis 50 mnkr årligen.
Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård‐ och behandlings‐
byggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär begränsade möj‐
ligheter till att effektivisera arbetssätt och metoder, risker i patientsäkerheten liksom arbets‐
miljöproblem.
Nuvarande bestånd av omsorgsboenden lever i vissa fall inte upp till brukarnas behov av till‐
gänglighet och utformning, inte heller till krav på arbetsmiljö och brandskydd.
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6. Tiohundra AB
KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar därvid för alla ägarfrågor.
Utöver ägarstyrningen regleras bolagets verksamhet och finansiering i uppdragsavtal.
Under förutsättning av att den långsiktiga planen beslutas i budget 2022 åtar sig medlem‐
marna att med hälften var kapitalisera Tiohundra AB genom en nyemission. Då Tiohundra
inte ingår i en koncernstruktur är bolaget oskyddat, vilket ställer krav på ett starkt eget kapi‐
tal. Enligt beräkningar av Region Stockholm behövs en soliditet på cirka 23 procent. Beloppet
beräknas utifrån den ekonomiska ställningen vid tidpunkt för beslut. I tidigare beräkningar
uppgick det till cirka 150 miljoner kronor.
För att stärka möjligheterna för Norrtälje sjukhus att utvecklas är upptagningsområdet en
viktig del av helheten för Tiohundra ABs ekonomiska förutsättningar.
Bolaget redovisas närmare i bilagor till ärendet.
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Förvaltningschefens/verkställande direktörens
kommentar
Väsentliga händelser

Ekonomiska förutsättningar 2021
Tiohundra AB visar ett resultat per april om -37 miljoner kronor. Justerat för
diskonteringsränteeffekt, merkostnader och uteblivna intäkter för covid uppgår
resultatet till -2,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till -68,4 miljoner
kronor och justerat för ovanstående till 10,7 miljoner kronor.
Den överenskommelse som slutits mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och
KSON gällande långsiktiga ekonomiska förutsättningar och som omfattar kapitalisering
och uppräkning av medlemsbidrag ger Tiohundra AB mer stabila förutsättningar och
även förutsättningar i linje med övrig hälso- och sjukvård i regionen.
De ekonomiska förutsättningarna för 2021 baseras i huvudsak på oförändrade
ersättningsnivåer i avtalen jämfört med 2020. Under första halvåret ersätts stora delar
av sjukhusavtalet dessutom med fasta ersättningar, i likhet med hela 2020, och
primärvårdsavtalet ersätts med fast ersättning till och med 28 februari. Övriga avtal
ersätts enligt ordinarie villkor. En höjd ersättning erhålls för Barn- och
ungdomspsykiatrin i syfte att minska köerna. Ett nytt primärvårdsavtal träder i kraft
den 1 juni 2021.
Det sjukhusanslutna mobila teamet (SAMS) som startades på försök i januari 2020 har
visat sig vara en succé och fortsätter även under 2021. Under senare tid har cirka 25-27
samtida patienter varit inskrivna i SAMS, vilket minskar belastningen på slutenvården.
Ersättningsnivåerna ger nu Tiohundra AB goda förutsättningar att bedriva
verksamheten. Det finns dock tre större orosmoln att beakta, omständigheter som
bolaget själv inte kan påverka. Det gäller:
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1. Primärvård i glesbygden. Det är inte möjligt att bedriva primärvård i glesbygden
med en ekonomi i balans inom ramen för vårdvalets villkor.
2. Lägre beläggningsgrad i särskilda boenden. De tomma dygnen i särskilda
boenden har ökat markant under 2020, och är dessutom spridda på många
boenden vilket försvårar ett effektivt resursutnyttjande. Orsaken kan vi endast
spekulera i, men troligtvis är det en kombination av covid-effekt och möjligen
ett ökat utbud av särskilda boenden i kommunen. Tiohundra AB bedriver
dessutom fler små boenden.
3. Brukare med personlig assistans, där behovet av insatser överstiger de insatser
som ersätts. Enkelt uttryckt gäller det finansiering av förlustkunder som bolaget
inte kan tacka nej till.
Detta är strukturella omständigheter som bolaget inte utan beslut i KSON:s direktion,
och eventuellt respektive fullmäktige, kan påverka eller fullt ut åtgärda.
Uppskattningsvis är den negativa ekonomiska effekten av ovanstående strukturella
problem cirka 20 miljoner kronor räknat på helår.
Eget kapital
Tiohundra AB startar 2021 med ett historiskt högt eget kapital, 104,7 miljoner kronor.
Detta till skillnad från föregående år som startade med historiskt lågt eget kapital.
Bolaget har för egen maskin lyckats lyfta det egna kapitalet till en mer hållbar nivå.
KSON:s direktion har beslutat om en överenskommelse mellan KSON, Region
Stockholm och Norrtälje kommun gällande kapitalisering av Tiohundra AB samt
långsiktiga ekonomiska förutsättningar för KSON - och därmed även för Tiohundra AB.
Överenskommelsen avser både krav på långsiktig ekonomisk plan, kapitalisering av
Tiohundra AB, procentuell uppräkning av de årliga medlemsbidragen, KSON:s andel av
statsbidrag till huvudmännen samt att de tillfälliga bidragen till KSON under 2020
även läggs till 2021 års medlemsbidrag. Överenskommelsen ger Tiohundra AB mer
stabila ekonomiska förutsättningar.
Det finns även beslut i respektive fullmäktige att lämna aktieägartillskott till Tiohundra
AB avseende den beräknade diskonteringsränteeffekten 2021 om cirka 49 miljoner
kronor. Beslut om verkställande fattas av KSON:s direktion i juni.
Covid-19-effekter
Bolaget fortsätter likt 2020 att särredovisa merkostnader för covid-19. För tertial 1
uppgår dessa till 14 miljoner kronor, där merparten avser bemanning. Uteblivna
intäkter för tomma dygn i särskilt boende uppgår till 6,5 miljoner kronor och uteblivna
vårdintäkter uppgår till 6,2 miljoner kronor. Statsbidrag för merkostnader i de
verksamheter som Region Stockholm ansvarar för uppgår till 6,4 miljoner kronor. Inga
statsbidrag för de kommunala delarna har erhållits.

1.2

Bedömning av risker och möjligheter

De risker som identifierats inom internkontrollarbetet och som bedöms få negativ
effekt på bolagets möjlighet att nå uppsatta mål är följande:
Mål: En hälso- och sjukvård av god kvalitet:
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Uppskjuten vård på grund av covid-19 riskerar att fortsatt har inverkan på målet
att få behandling i rätt tid.

Mål: En ekonomi i balans:
•
•
•

1.3

Primärvård i glesbygd är svårt att få ihop inom ramen för vårdvalets villkor.
Lägre beläggningsgrad i särskilda boenden med tomma platser spridda på olika
boenden är svårt att i motsvarande grad parera med lägre bemanning.
Sjukfrånvaro på grund av covid och restriktioner ger ökade
bemanningskostnader.

Ledningens åtgärder

Den elektiva vården har successivt återupptagits och planering sker för "det nya
normala", det vill säga att vi måste hantera covid-19 parallellt med att behandla övriga
patienter. Covid-situationen har varit mycket ansträngd och den elektiva vården får i
relativt stor omfattning anstå.
Gällande primärvård och särskilda boenden kan bolagsledningen inte själva besluta om
åtgärder, då det gäller tillgänglighet för invånarna. Vårdcentraler i glesbygden har ett
för litet patientunderlag. Stora rekryteringsinsatser har genomförts för att inte
bemanna dessa husläkarmottagningar med hyrpersonal. Det har till stor del lyckats,
men det räcker inte. Antalet listade patienter är för litet.
Ledningen för särskilda boenden har i flera år arbetat aktivt med att optimera
bemanningen i boendena och har kraftigt minskat kostnaden per sålt vårddygn. När de
tomma platserna är utspridda är det svårt att minska bemanningen i samma
omfattning som de uteblivna intäkterna. Diskussioner har förts om att stänga mindre
boenden, som dessutom bedrivs i gamla lokaler, för att optimera resurserna. Det har
dock inte varit möjligt att förankra politiskt. Bolaget har föreslagit för KSON:s direktion
att det särskilda boendet Rosenlundsgården ska stängas. Det är ett boende med endast
15 platser och med ett stort renoveringsbehov. Direktionen antog inte förslaget.
Underfinansierade kunder inom personlig assistans är svårt att finansiera inom
verksamheten utan att det går ut över andra individer. Det är inte bolagets uppdrag att
prioritera invånare mot varandra.
Bolaget arbetar proaktivt mot smittspridning och vaccination av vårdpersonal har
genomförts. Detta tillsammans med riktade rekryteringsinsatser förväntas förbättra
situationen med sjukskrivningar på grund av covid-19.
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Styrning och ledning

2.1
2.1.1

Mål
Uppfyllelse av mål och indikatorer
Utfall fg
år

Prognosuppfyllelse

Indikator

En hälso- och sjukvård
av god kvalitet

Andel patienter som vistas högst
4 timmar på akutmottagning

67,1%

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

97,5%

>=88%

64%

>=80%

Andel patienter som får tid för
behandling inom 90 dagar

Utfall

RF Målvärde

Nämndspecifikt mål

>=78%
-

Förekomsten (prevalensen) av
vårdrelaterade infektioner

<=7,5%

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

-

<=2
4,7

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

100%

>=82%

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

Den förstärkta vårdgarantin om 30 dagar gäller inte 2021. Vårdrelaterade infektioner
och antal utskrivningsklara patienter till kommunen kommer att rapporteras i
delårsbokslut per augusti. Kostnad per DRG mäts endast årsvis.
2.1.2

Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet
2.1.2.1.1
Ett resultat i balans
Bolaget redovisar ett resultat om -37 miljoner kronor. Justerat för effekt av sänkt
diskonteringsränta i pensionssystemet (-14,5 mkr) och av ofinansierade merkostnader
(-7,6 mkr) och uteblivna intäkter (-12,7 mkr) på grund av covid är resultatet -2,2
miljoner kronor.
Prognosen för helåret uppgår till -68,4 miljoner kronor. Justerat för ovanstående

6

35

Diarienummer
RS 2020-0771

TioHundra AB
Tertialrapport

(43,5 mkr för diskonteringsränta, 14,4 mkr för ofinansierade för merkostnader och
21 mkr för uteblivna intäkter) uppgår prognosen till 10,7 miljoner kronor, att ställa i
relation till resultatkravet om 0. I prognosen ingår även ökade pensionskostnader på
grund av korrigering av redovisningsprincip.
En hållbar regional utveckling
2.1.2.1.2
En hälso- och sjukvård av god kvalitet
Den förstärkta vårdgarantin om 30 dagar gäller inte för 2021. Antal utskrivningsklara
dagar till kommunen rapporteras i delårsbokslutet.
Indikator (rapporteras per tertial)

Utfall

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

67,1%

Utfall fg
år

Prognosuppfyllelse

Målvärde

RF Målvärde

>=78%

Kommentar
Avser endast akutmottagningen, ej närakut.
Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 30 dagar
(Regionfullmäktige)

-

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

97,5%

>=88%

64%

>=80%

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

-

-

Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per
vårdtillfälle
(Regionfullmäktige)
Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i
sjukhusvården
(Regionfullmäktige)

-

<=2

4,7

Kommentar
Antal vårddagar avser endast den somatiska vården.
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt
sjukdomsförebyggande arbete
(Regionfullmäktige)

100%

>=82%

Kommentar
Samtliga husläkarmottagningar har kontinuerlig sjukdomsförebyggande information till patienter på skärmar i
väntrummen.

2.1.2.1.3
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska
Miljörevisorerna imponerades av engagemang och digitalisering
Under perioden 15-18 mars genomfördes en omcertifiering av bolagets miljöcertifikat
(ISO 14001: 2015), för att se om, och hur väl, bolaget lever upp till miljöcertifieringen.
Miljörevisionen genomfördes via Teams hos 24 enheter i Tiohundra. Resultatet blev ett
flertal positiva iakttagelser och endast en mindre avvikelse.
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Miljörevisorerna var mycket nöjda och lovordade bland annat engagemanget och den
goda struktur som rådde hos besökta enheter. De imponerades också av utvecklingen
när det gäller digitalisering. Bland annat lyfte de digitala mötesformer, strukturen för ekurser och appar som något positivt.
Några av förbättringarna under certifieringsperioden:
• Tack vare bra förutsättningar för samverkan genom Norrtäljemodellen har
coronapandemin hanterats på ett bra vis. T ex säkrad tillgång av skyddsutrustning i ett
tidigt skede.
• Användning av miljöbelastande läkemedel minskar – 28 % från 2019 till 2020.
• Matsvinn minskade med 32 procent inom vård- och omsorgsboenden samt Norrtälje
sjukhus från 2019 till 2020. Minskad klimatpåverkan från livsmedel med 6 procent
jämfört med basår 2017.
2.1.2.1.4

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 chefsläkare, 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 våren 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.

2.1.2.1.5
Kärnverksamheten ska prioriteras
Administrationskostnaderna utgör 2,5 procent av totalkostnaden (17,1/674,2 mkr). Det
är en minskning jämfört med 2020. Administrationskostnaderna uppgick till 17,9
miljoner kronor per april 2020. I administrationskostnader har inräknats följande
funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inköp
VD/styrelse
Fackliga representanter
Ekonomi
HR och lön
Kommunikation
Miljö
Kvalitet
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Indikator (rapporteras per tertial)

Utfall

Utfall fg
år

Administrationens andel av kostnaderna
(Regionfullmäktige)

2,5%

3,3%

Prognosuppfyllelse

Målvärde

RF Målvärde
Minska
från år
2 020

Kommentar
Innan målet infördes genomförde bolaget ett antal effektiviseringsåtgärder inom administrationen, vilket gör det
svårare att uppnå den målsatta minskningen mot jämförelseåret.

2.1.2.1.6
Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Under covid-19-pandemin har digitala möten och digitala vårdbesök ökat. Likaså har
inskrivna i det sjukhusanknutna mobila teamet ökat, där personer kan få vård i
hemmet i stället för att läggas in på sjukhus. Mobila teamet fyller en lucka mellan basal
hemsjukvård och ASiH. Den senaste tiden har mellan 25 och 27 samtida patienter varit
inskrivna i SAMS.
Hållbar arbetsgivare
2.1.2.1.7
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Tiohundra arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjningen genom att utveckla
varumärket och på så sätt behålla och attrahera nya medarbetare. Vi sprider goda
exempel om förbättringar systematiskt mellan verksamheterna, både för att skapa
stolthet för den verksamhet som har utvecklat ett nytt arbetssätt och för andra
verksamheter som ett lärande. På bolagets månadsuppföljningsmöten där ekonomi,
utvecklingsuppdrag, HR-nyckeltal mm redovisas för bolagsledningen deltar även
medarbetare vilket ger ökad delaktighet och helhetsförståelse.
Det har varit extra viktigt att följa arbetsmiljön på ett nära sätt under pandemiåret.
Första linjens chefer har uppmanats att vara mer på plats i verksamheten och nära sina
medarbetare för att på så sätt dagligen kunna förebygga, fånga upp och hantera
arbetsmiljösituationer. Företagshälsovården har använts i större omfattning och ett
koncept har utvecklats för att tillvarata de nya arbetssätt som pandemin medfört. I
konceptet ingår reflektion kring vad man varit med om som medarbetare och som
arbetsgrupp, i syfte att förbättra arbetsmiljön och den psykiska hälsan.
2.1.2.1.8
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
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tjänster införts där omsorgsassistenter växlar mellan arbetsställen under ett arbetspass.

2.2 Intern kontroll
2.2.1

Arbetet med intern kontroll

Internkontrollplan upprättas årligen i november, för beslut i styrelsen i december enligt framtagen mall som
uppfyller krav 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, utifrån gemensam mall, i
respektive verksamhetsområdes ledningsgrupp för att fånga faktiska risker. Risker med riskpoäng 9-25 samt risk
som ledningen bedömer till konsekvens 4 och 5 diskuteras sedan i bolagsledningen och därefter upprättas
bolagets internkontrollplan. Därutöver hanterar bolagsledningen de särskilda internkontrollområden som Region
Stockholm angett som särskilt viktiga för 2021. Vid upprättande av internkontrollplan tillfrågas styrelsen om
möjliga risker för kommande år. Underlag för internkontrollplanen är den risk- och väsentlighetsanalys som
upprättades av bolagsledning i december 2020 och som behandlades av styrelsen 2020.

2.2.2

Resultat och analys från riskbedömningen

Bolaget har sammanlagt 16 risker som är bedömda 9 poäng eller högre i risk- och väsentlighetsanalys,
konsekvens 4 eller 5 eller faller in under de särskilda områden som belyses i årets internkontrollplan. Övriga
risker hanteras internt.
De risker där status är röd (4 stycken) kommenteras särskilt:
Ersättningsmodell inom psykiatri kombinerat med ökad psykisk ohälsa. Ökade vårdköer och ökad psykisk
ohälsa alternativt att bolaget inte når de ekonomiska målen. Även risk för ökad andel fullbordade suicid och
suicidförsök som följd.
Kompetensförsörjning. Handlingsplan för kompetensförsörjning antagen samt ny aktivitet i VP 2021.
Inhyrningsstopp infört november 2019.
Förhöjd hotbild gällande dataintrång och ingen support på inaktuell version av Exchange. Projekt för att lyfta
mailmiljön till modernare version av Exchange under 2021. Detta har visat sig vara mer akut än beräknat och
behöver göras innan sommaren, därav har det klassificerats som en egen risk. Kontinuerlig implementation av
viritualiseringsmiljö samt brandväggar fortgår under 2021.
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3

Verksamhet

Vård- och omsorgsproduktionen är lägre än budgeterat, vilket i sin tur till allt väsentligt
är en effekt av covid-19. I statistiken syns inte de patienter som vårdas i det
sjukhusanslutna mobila teamet (SAMS). I SAMS vårdas cirka 25 till 27 samtida
patienter, varav flera annars skulle vårdats på vårdavdelning. Viss elektiv vård har
återupptagits under vintern.

3.1

Vårdproduktion

Vårdproduktion
(antal)
Besök, akuta

Utfall

Budget

Förändr.
utfall fg
år

Budget
avvik.

Prognos
år

Budget år

Budget
avvik.

5 295

6 551

-1 256

-13,1 %

18 120

21 000

-2 880

Besök, elektiva

18 275

18 645

-370

5,3 %

51 600

51 600

0

Primärvårdsbesök

45 120

44 018

1 102

9,4%

127 230

128 971

-1 741

Psykiatrisk vård

18 356

22 771

-4 415

8,2 %

52 700

61 936

-9 236

1 459

1 563

-104

22,4 %

4 200

3 761

439

88 505

93 548

-5 043

6,8 %

253 850

267 268

-13 418

344

360

-16

-7,8 %

1 200

1 200

0

Slutenvårdstillfällen,
akuta

1 749

1 673

76

-1 %

5 110

5 170

-60

Slutenvårdstillfällen,
elektiva

356

425

-69

-24,5 %

1 090

1 200

-110

2 104

2 097

7

-6 %

6 200

6 370

-170

- varav
utomlän/utland

26

43

-17

-44,7 %

120

150

-30

Antal vårdplatser

76

84

-8

-8,4 %

74

84

-10

Habilitering
Öppenvårdsbesök,
totalt
- varav
utomlän/utland

Slutenvårdstillfällen
, totalt

Utfall i jämförelse med budget
Sjukhuset hade före pandemin tre IVA-platser. Vid 2020 års utgång har sjukhuset fem
platser. Antalet inlagda på IVA har under pandemin varit som flest nio personer. I april
har bolaget haft sju IVA-platser men har nu gått ned till fem officiella IVA-platser. I
skrivande stund har sjukhuset åtta inneliggande på IVA, dvs. tre överbeläggningar.
Från 1 april skjuts åter planerade operationer upp.
Prognos i jämförelse med budget
Bolaget baserar prognosen på att covid-19-restriktioner gäller till och med juni 2021.
Därefter baseras prognosen på budgeterad vårdproduktion.
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Produktion omsorg

Produktionstabell

Kommentar Produktion
Även omsorgsproduktionen är något lägre än budget. Den stora strukturella
utmaningen ligger i beläggningsgraden på särskilda boenden. De tomma platserna är
utspridda på flertalet boenden och det är mycket svårt att minska bemanningen i
samma omfattning som den minskade beläggningen med tanke på att de obelagda
platserna är utspridda. Eftersom det även är brukarnas bostad är det inte heller möjligt
att "bara flytta runt" de boende för att optimera resurserna. Den minskade
beläggningen på särskilda boenden bedöms till stor del bero på covid-19. Privata
aktörer bygger särskilda boenden i kommunen, vilket gör att utbudet av boenden
kommer att öka. Detta, tillsammans med nuvarande situation, innebär att bolaget tillsammans med ägaren, KSON - behöver ta fram en strategi för att hantera detta.
Bolaget har fått kännedom om att Stockholms stad ersätter privata utförare för tomma
dygn i särskilt boende.
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4

Personal

Stora delar av sjukhusets medarbetare har vaccinerats och så även patient- och
brukarnära medarbetare inom omsorgen. Bemanningssituationen på sjukhuset är nu
bättre, vilket inneburit att viss elektiv vård har kunnat återupptas. En viktig förändring
- som varit central för att klara vården under pandemin - har varit det sjukhusanslutna
mobila teamet (SAMS), som den senaste tiden vårdat cirka 25-27 samtida patienter i
hemmet, patienter som i många fall annars skulle legat på vårdavdelning.
Digitaliseringen har slagit igenom på många plan, både i vårdmöten och i interna
möten.

4.1

Helårsarbeten

Helårsarbeten
Personal Helårsarbeten

Utfall

1 991

Budget

1 902

Budget
avvik.
89

Förändr.
utfall fg
år
0,8%

Prognos
år
1 980

Budget år

1 980

Budget
avvik.
0

Utfall i jämförelse med budget
Bemanningen är något högre än budgeterat och än föregående år.
Bemanningskostnaderna överstiger budget. Bolaget kan inte bedriva primärvård i
glesbygd inom ramen för vårdvalets ersättningar. En budget i balans har lämnats även
här, men den kan inte uppnås, vilket påverkar bemanningskostnaden i förhållande till
budget.
Vidare ökar lönekostnaderna markant jämfört med föregående år. Pandemin har
medfört att både sjuklöner, övertid och extrapassersättningar betalats ut i större
omfattning än innan pandemin. Sjuklönerna ersätts till viss del av Försäkringskassan.
Bemanningen av Luftvägsmottagningen, som inte fanns innan pandemin, sker nu med
inhyrd personal enligt ett separat avtal. Till viss del finns även en periodiseringseffekt
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från 2020 med i ökningen.
Prognos i jämförelse med budget
Inga större förändringar i verksamheten har genomförts, eller planeras, som väntas få
materiell effekt på bemanningen. En återhållsamhet med administrativa resurser råder
redan - och en minskning har redan genomförts, varför bolaget inte bedömer att någon
minskning av betydelse görs under året. Primärvård i glesbygden går inte att bedriva
inom ramen för vårdvalets ersättningar och bemanningskostnaderna bedöms delvis av
detta skäl överstiga budget.
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5
5.1

Ekonomi
Resultat

Resultat*
Patientavgifter

Utfall

Förändr.
utfall fg
år

Budget
avvik.

Budget

Prognos
år

Budget år

Budget
avvik.

6

8

-2

6,2 %

21

23

-2

304

300

4

-0,1 %

898

896

2

19

20

-1

2%

58

60

-2

Erhållna bidrag

230

229

1

0,8 %

694

682

12

Övriga intäkter

37

25

12

49,2 %

74

74

0

Verksamhetens
intäkter

596

581

15

2,5 %

1 744

1 735

9

-507

-469

-38

12,5 %

-1 429

-1 390

-39

- varav inhyrd
personal

-8

-6

-2

-4,8 %

-24

-16

-8

Köpta primära
sjukvårdstjänster

-2

-2

0

-9 %

-6

-6

0

-13

-14

1

-0,3 %

-40

-42

2

-4

-5

1

-5,3 %

-14

-14

0

Materialkostnader

-30

-34

4

3,3 %

-104

-101

-3

Lokal- och
fastighetskostnader

-22

-21

-1

6,6 %

-64

-64

0

Övriga kostnader

-30

-27

-3

14,2 %

-76

-80

4

Verksamhetens
kostnader

-607

-572

-35

11,3 %

-1 733

-1 698

-35

Sålda primärtjänster
Försäljning övriga
tjänster

Personalkostnader
inkl inhyrd personal

Köpta
verksamhetsknutna
tjänster
Läkemedel

Avskrivningar
Finansnetto
Justering pension
mm.
Resultat**

-7

-8

1

2,8 %

-24

-25

1

-19

-4

-15

-18,7 %

-56

-12

-44

0

0

0

0

0

0

-37

-2,9

-34,1

-68,4

0

-68,4

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

Utfall i jämförelse med budget
Bolagets resultat understiger budget med 34 miljoner kronor. Det är främst en effekt av
sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet samt på strukturella faktorer som bolaget
inte själva fullt ut kan påverka. De strukturella effekterna består främst av att det inte
är möjligt för bolaget att bedriva primärvård i glesbygden inom ramen för vårdvalets
ersättningar. Vidare kan bolaget inte parera den lägre beläggningen inom särskilda
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boenden med minskad personal i samma omfattning, då de tomma platserna är
utspridda. Diskonteringsränteeffekten uppgår till -14,5 miljoner kronor.
I bolagets resultat ingår merkostnader för covid-19 med 14 miljoner kronor, exklusive
de sjuklönekostnader som ersätts av Försäkringskassan. Uteblivna intäkter för bland
annat vårdval uppgår till 6,2 miljoner kronor. Vidare påverkar ej belagda platser i
särskilt boende bolagets intäkter negativt motsvarande 6,5 miljoner kronor.
Justeras resultatet för diskonteringsränte- och covideffekter uppgår resultat, att sätta i
relation till resultatkrav, till -2,2 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget
Det fastställda resultatkravet uppgår till 0 kronor exklusive effekt av sänkt
diskonteringsränta. Prognosen för helåret inklusive diskonteringsränteeffekt uppgår till
-68,4 miljoner kronor. Borträknat diskonteringsränteeffekt, merkostnader och
uteblivna intäkter för covid-19 uppgår prognosen till cirka 10,7 miljoner kronor.
Covid-19-effekt på utfall
Merkostnader för covid-19 ingår med 14 miljoner kronor. Uteblivna intäkter för ej
belagda dygn i särskilt boende uppgår till 6,5 miljoner kronor och uteblivna
vårdintäkter uppgår till 6,2 miljoner kronor. Statsbidrag har erhållits via Region
Stockholm motsvarande 6,4 miljoner kronor. Inga besked om statsbidrag har erhållits
via Norrtälje kommun eller KSON.
Covid-19-effekt på prognos
Förutsatt antagandet att restriktionerna pågår till och med juni beräknas även
merkostnaderna belasta företaget till och med juni. Det innebär merkostnader
motsvarande cirka 21 miljoner kronor beräknat på utfall för januari-april.
Uteblivna intäkter i hälso- och sjukvården beräknas uppgå 11,5 miljoner kronor.
Förutsatt att alla restriktioner upphör per 30 juni samt att beläggningsgraden i
särskilda boenden då åter är normal beräknas intäktsbortfallet uppgå till cirka 10
miljoner kronor. Det är dock inte sannolikt, då även andra utbudsfaktorer kommer att
påverka beläggningen.
5.1.1

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*
Summa personalkostnader
Förändring sem- och löneskuld

Utfall
-498,8

Budget

Budget
avvik.

Förändr.
utfall fg
år

-463

-35,8

12,8 %

-28,5

-9,1

-19,4

18,1 %

-310,2

-314,3

4,1

7,5 %

- varav övertid

-9,8

-2,1

-7,7

93,2 %

- varav sjuklönekostnad

-8,6

-3,1

-5,5

-4,2 %

Lönekostnad
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Personalkostnad inkl inhyrd personal*
PO-pålägg

Utfall
-157

Övriga personalkostnader

Budget
avvik.

Budget
-138,5

-18,5

Förändr.
utfall fg
år
24,1 %

-3

-1

-2

9,8 %

Inhyrd personal

-7,9

-5,6

-2,3

-4,8 %

- varav läkare

-6,2

-5,5

-0,7

-12,1 %

- varav sjuksköterskor

-1,4

-0,1

-1,3

78,9 %

- varav övrig personal

-0,3

0

-0,3

-34,2 %

-506,7

-468,5

-38,2

12,5 %

Personalkostnad inkl inhyrd personal
* mkr

Utfall i jämförelse med budget
PO-kostnaderna innefattar retroaktiva justeringar av pensioner från föregående år om
cirka 17 miljoner kronor.
Prognos i jämförelse med budget
PO-kostnaderna innefattar retroaktiva justeringar av pensioner från föregående år om
cirka 17 miljoner kronor.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans
Åtgärd
(mkr)

Kommentar

Utfall

Prognos

Budget

Budget

April
2021

2021

2021

2022

Generella effektiviseringar

7

20

40

10

Summa

7

20

40

10

I princip oförändrade uppräkningar av ersättningarna föranleder effektiviseringar
motsvarande cirka 40 miljoner kronor. Detta ska genomföras genom ständiga
förbättringar i verksamheten och genom en ny styrmodell, som på ett tydligare sätt ska
se till produktionskostnaden inom respektive område.
Två strukturella förutsättningar motverkar möjligheterna till att klara
kostnadsnivåerna. Den första är att det inte går att bedriva primärvård i glesbygden
inom ramen för vårdvalsersättningarna. Den andra är att vakansgraden (antal tomma
platser) på särskilda boenden ökat under pandemin, och kvarstår. En omstrukturering
av bolagets boenden är nödvändig, då de tomma platserna är utspridda och
bemanningen inte är möjlig att anpassa i samma omfattning. En omstrukturering
kräver dock ett godkännande från KSON:s direktion, vilket inte erhållits. Vidare byggs
nya boenden i Norrtälje i privat regi. Ett ökat utbud av nya, moderna boenden leder
sannolikt till ytterligare vakanser i bolagets boenden, som i många fall är äldre, mindre
och i behov av modernisering.
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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

5,4

48,9

Totalt investeringar

5,4

48,9

Merparten av investeringarna avser IT-infrastruktur.
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Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten behandlas på styrelsesammanträde den 27 maj 2021.
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Datum: 2021-05-11
Dnr: 2021-000076 049

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-05-19

Underlag till budget 2022 och verksamhetsplan 20222024
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit
del av förvaltningens underlag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Utgångspunkten för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes
(KSON:s) underlag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 är dels de
förutsättningar som medlemmarnas respektive fullmäktige redan beslutat om för
perioden 2022-2024 dels kommunallagens krav på KSON om god ekonomisk
hushållning.
Det underlag som förvaltningen presenterar syftar till att ge direktionens ledamöter stöd inför den politiska värdering de väntas medverka till i respektive
medlems fullmäktige inför budget 2022. Först efter medlemmarnas fullmäktigebeslut om medlemsbidrag till KSON 2022 kan direktionen fastställa KSON:s
budget.
Medlemmarnas bidrag till KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive beräknad
volym- och prisutveckling. I dessa beräkningar är kostnaderna endast uppräknade
utifrån förväntade volymökningar samt en uppräkning om en procent för Region
Stockholms sjukhus. Volymuppräkningarna i underlaget motsvarar ett snitt om
3,1 procent årligen, vilket innebär ett snitt på 95 mnkr ökning per år. Intäkterna
förväntas öka med i genomsnitt 2,2 procent årligen, vilket motsvarar en ökning
om 67,2 mnkr per år. Det innebär att intäkterna inte ökar i samma takt som den
förväntade volymökningarna.
Beskrivning av ärendet
Volymberäkningar i budgetunderlaget baseras på prognos 2021 enligt
delårsrapport 1, korrigerat för Norrtälje kommuns befolkningsprognos (april
2020) och andra kända förändringar och effekter. Medlemmarnas bidrag till
KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive beräknad volym- och
prisutveckling.

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 2
Norrtälje
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I dessa beräkningar är kostnaderna endast uppräknade utifrån förväntade
volymökningar samt en uppräkning om en procent för Region Stockholms
sjukhus, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 4,5 mnkr per år. Övriga
eventuella pris- och avtalsjusteringar ryms inte inom ramen för de medlemsbidrag
och övriga intäkter som beräknats för perioden.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån direktionens förslag till överenskommelse mellan medlemmarna, i syftet
att stärka förutsättningarna för effektiv styrning (protokoll 2021-02-10, §3), har
denna beslutats i både fullmäktige i Region Stockholm (protokoll 2021-03-23, §39)
och Norrtälje kommun (protokoll 2021-02-22, §7). Enligt överenskommelsen
förbinder sig Region Stockholm respektive Norrtälje kommun att under
planeringsåren 2022-2023 årligen räkna upp sina respektive medlemsbidrag till
KSON med 2,5 procent, beräknat på medlemsbidrag 2021.
Befolkningsprognosen den kommande planeringsperioden visar på en ökad
befolkning, med en allt större andel äldre, där antalet invånare 80 år och äldre
beräknas öka med 23,5 procent. KSON ansvar för dessa, med huvudsaklig
finansiering genom medlemmarnas bidrag. Det är äldre personer som har högst
behov av och konsumerar mest hälso-, sjukvård och omsorg och behoven och
kostnaderna väntas därmed öka i motsvarande grad. Utvecklingen av
medlemmarnas bidrag jämfört med utvecklingen av Norrtälje kommuns
befolkning 80 år och äldre visar stor diskrepans och den överenskomna
uppräkningen av medlemsbidragen om 2,5 procent förväntas inte täcka
kostnaderna avseende volymökningen.
Utvecklingen av medlemmarnas bidrag i procent jämfört med utvecklingen av Norrtälje
kommuns befolkning 80 år och äldre i procent – utfall 2020, budget 2021 och plan 20222024.

Volymuppräkningarna i underlaget motsvarar ett snitt om 3,1 procent årligen,
vilket innebär ett snitt på 95 mnkr ökning per år. Intäkterna förväntas öka med i
genomsnitt 2,2 procent årligen, vilket motsvarar en ökning om 67,2 mnkr per år.
Det innebär att intäkterna inte ökar i samma takt som den förväntade
volymökningarna.
Enligt ovan nämnda överenskommelse beslutades även att Region Stockholm ska
tillföra KSON extra medlemsbidrag under 2021 och 2022 med 2,6 procent av
Region Stockholms andel av det specialdestinerade statsbidraget som avser att

Intern
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täcks kostnader för uppskjuten vård. För 2023-2024 minskar dessutom Region
Stockholms medlemsintäkter då det inte finns något beslut om förlängning av
dessa statsbidrag. Norrtälje kommun ska samtidigt tillföra de specialdestinerade
statsbidrag som är avsedda för verksamhet inom KSON:s verksamhetsområden.
Även om samtliga statsbidrag som KSON är berättigad till säkerställs, är de
finansiella utmaningarna stora på grund av de kraftiga volymökningarna de
kommande åren.
Bilagor
1. Underlag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024
2. Budgetunderlag inför budget 2022 Tiohundra AB
3. Specialistcentrum_webb
4. Uppdrag som inte bär sig
5. Förslag på åtgärder i primärvården
6. Förslag på åtgärder i säbo
7. Gemensam utveckling av sjukhusavtalen
7a. Svar Gemensam utveckling av sjukhusavtalen
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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1. Inledning
KSON har enligt kommunallagen att fastställa sin budget för nästkommande år 2022 och en
plan för de kommande tre åren 2022 ‐ 2024. Befolkningsprognosen den kommande plane‐
ringsperioden visar på en ökad befolkning, med en allt större andel äldre, där antalet invå‐
nare 80 år och äldre beräknas öka med 23,5 procent. Andelen invånare 80 år och äldre är
och väntas förbli betydligt högre i Norrtälje kommun, jämfört med länet i övrigt. Enligt Soci‐
alstyrelsen är det äldre personer som är i behov av och konsumerar mest hälso‐, sjukvård
och omsorg. Med utgångspunkt dels i KSON:s ansvar för befolkningens behov, dels i den
finansiering som KSON:s medlemmar planerat för, är de ekonomiska utmaningarna stora för
den kommande planeringsperioden. Med nuvarande förutsättningar krävs god planering och
kraftfulla prioriteringar.
Volymberäkningar i detta budgetunderlag baseras på prognos 2021 enligt delårsrapport 1,
korrigerat för Norrtälje kommuns befolkningsprognos (april 2020) och andra kända föränd‐
ringar och effekter. Medlemmarnas bidrag till KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive
väntad volym‐ och prisutveckling. I detta budgetunderlag är kostnaderna endast uppräknade
utifrån beräknade volymökningar samt en uppräkning om 1 procent för Region Stockholms
sjukhus, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 4,5 mnkr per år. Övriga eventuella pris‐
och avtalsjusteringar ingår inte i budgetunderlaget eftersom de inte ryms inom ramen för de
medlemsbidrag och övriga intäkter som beräknats för perioden.
Volymuppräkningarna i underlaget motsvarar ett snitt om 3,1 procent årligen, vilket innebär
ett snitt på 95 mnkr ökning per år. Intäkterna förväntas öka med i genomsnitt 2,2 procent
årligen, vilket motsvarar en ökning om 67,2 mnkr per år. Det innebär att intäkterna inte ökar
i samma takt som den förväntade volymökningarna.

1.1 Väsentliga händelser
Att pandemin fortfarande pågår har inneburit att vissa fasta ersättningar har förlängts, bland
annat för Norrtälje sjukhus och dess luftvägsmottagning. Detta innebär ytterligare merkost‐
nader under 2021.
I mars 2021 fattade direktionen beslut om en ny ersättningsmodell för husläkarverksam‐
heten, som träder i kraft från och med juni (protokoll 2021‐03‐29, §50). Den beräknade kost‐
nadsminskningen beslutet medför väntas få full helårseffekt 2022.
En ny ersättningsmodell inom kundvalet beslutades under 2020, men har inte kunnat införas
i sin helhet på grund av pandemin. Införandet i sin helhet planeras från och med juni 2021.
En åtgärd som utreds tillsammans med Norrtälje kommun är möjligheten att införa bistånds‐
bedömda trygghetsboenden. Detta skulle kunna vara ett mindre kostsamt alternativ till hem‐
tjänst för vissa målgrupper.
Samverkan om patienter mellan regionens och KSON:s sjukhus är väsentlig, inte minst under
pågående pandemi. Region Stockholm har samtidigt höjt ersättningarna till samtliga sina
sjukhus, vilket medfört ökade kostnader för KSON:s vård av Norrtäljebor. Villkoren för Norr‐
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tälje sjukhus är samtidigt i stort oförändrade, vilket därmed inte ökar intäkterna från reg‐
ionen för vård av invånare från länet i övrigt. Dessa effekter har inte beaktats i regionens
medlemsbidrag till KSON. I dialoger inför Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norr‐
tälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styr‐
ning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021‐2023 be‐
skrevs att övriga sjukhus i länet ska uppräknas med en procent årligen. KSON ser dessvärre
kraftiga kostnadsökningar för övriga sjukhus i länet som vidsträckt överstiger den årliga upp‐
räkningsprocenten.
Under hösten 2020 förhandlade Hälso‐ och sjukvårdsförvaltningen (HSF) med samtliga sjuk‐
hus i regionen, utom Norrtälje sjukhus. Utfallet blev att förutom den tillfälliga fasta ersätt‐
ningen som även Norrtälje sjukhus tilldelades, även prisjustera sjukhusavtalen. Detta innebär
att diskrepansen i kostnad mellan att utföra samma sjukhusvård i Norrtälje mot övriga sjuk‐
hus i regionen ökar. I samband med pågående pandemi har Norrtälje sjukhus varit ett solida‐
riskt stöd i Region Stockholm med att bland annat hantera covid‐19 patienter. Samtidigt har
övriga sjukhus kunnat avlasta Norrtälje sjukhus. Då sjukhusvården är mer kostsam i regionen
har KSON ett negativ nettoflöde när patienter får sjukhusvård i övriga Stockholm. Ökad an‐
del patienter från Norrtälje som får sjukhusvård hos övriga sjukhus i regionen samt en av HSF
beslutad ersättningsjustering bidrar till ökade kostnader som inte kan påverkas av KSON. Er‐
sättningsjusteringen finns inte inkluderad i medlemsbidraget från Region Stockholm och inte
heller sjukhusens samverkan i hanteringen av coronapatienter.

1.2 Framtida utmaningar
Befolkningsprognosen för den kommande planeringsperioden visar på en ökad befolkning,
med en allt större andel äldre där antalet invånare 80 år och äldre beräknas öka med 23,5
procent. KSON ansvar för dessa sker med huvudsaklig finansiering genom medlemmarnas
bidrag. Det är äldre personer som har högst behov av och konsumerar mest hälso‐, sjukvård
och omsorg och behoven och kostnaderna väntas därmed öka i motsvarande grad. Utveckl‐
ingen av medlemmarnas bidrag jämfört med utvecklingen av Norrtälje kommuns befolkning
80 år och äldre visar stor skillnad och den överenskomna uppräkningen av medlemsbidragen
om 2,5 procent förväntas inte täcka kostnaderna avseende volymökningen. Läs mer under
stycke 2.3 Intäkts‐ och kostnadsutveckling.
För att klara av utmaningen i kommande volymökningar behöver tilldelningen av regionala
och kommunala statsbidrag till KSON säkerställas. Enligt den överenskommelsen som teck‐
nats mellan KSON, Region Stockholm och Norrtälje kommun ska Region Stockholm tillföra
2,6 procent av de specialdestinerade statsbidragen för uppskjuten vård under 2021 och
2022. För 2023‐2024 minskar dessutom Region Stockholms medlemsintäkter då det inte
finns något beslut om förlängning av dessa statsbidrag. Norrtälje kommun ska samtidigt till‐
föra de specialdestinerade statsbidrag som är avsedda för verksamhet inom KSON:s verk‐
samhetsområden. Även om samtliga statsbidrag som KSON är berättigad till säkerställs, är de
finansiella utmaningarna stora på grund av de kraftiga volymökningarna de kommande åren.
Den psykiska ohälsan bland invånarna är redan idag en utmaning med stadigt ökande antal
ärenden samt ökad komplexitet. Effekten av post‐covid och den ökade psykiska ohälsan är
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en ny utmaning för verksamheten och kommer att vara en utmaning de kommande åren.
Eventuella kostnader för detta finns inte med i dessa beräkningar.
Vad gäller läkemedelsförmånen har KSON mycket begränsade möjligheter att påverka dessa
kostnader, samtidigt som kostnaderna för läkemedelsförmånen tar en allt större andel i
KSON:s budget. Kostnaderna är inte heller del i den sammanhållna vård och omsorg som
KSON tillhandahåller till invånarna i Norrtälje kommun. Frågan om ansvaret för läkemedels‐
förmånen bör återgå till Region Stockholm behöver aktualiseras alternativt utreda eventuell
justering av KSON:s andel av Region Stockholms erhållna statsbidrag för läkemedelsför‐
månen.
Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård‐ och behandlings‐
byggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär begränsade möj‐
ligheter till att effektivisera arbetssätt och metoder, risker i patientsäkerheten liksom arbets‐
miljöproblem. Då varken Tiohundra AB eller KSON förfogar över investeringsmedel behöver
en utvecklingsplan som inkluderar investeringsbehov i Norrtälje sjukhus och finansiering ut‐
arbetas och genomföras tillsammans med Region Stockholm.
Lokalförsörjningen är ytterligare en utmaning för kommunalförbundet. Norrtälje kommun
ansvarar för bostadsstrategi och lokalförsörjning för förbundets målgrupper. Nuvarande be‐
stånd är i stor utsträckning eftersatt och omodernt, och lever i vissa fall inte upp till brukar‐
nas behov av tillgänglighet och utformning. I vissa fall, främst inom de socialpsykiatriska bo‐
endena, lever inte heller beståndet upp till de krav som ställs utifrån arbetsmiljö och brand‐
skydd. Konsekvensen av detta blir att boendeplatser i det egna beståndet, med verksamhet
som drivs av Tiohundra, blir svåra att belägga. I sin tur medför detta både ökade kostnader
för KSON för köp av externa platser och minskade intäkter till bolaget.

1.3 KSON koncernen
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i
Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje
kommun, som styr genom KSON:s förbundsordning. Förbundet leds av en politisk församling
– direktionen – som under sig dels har KSON:s förvaltning dels dotterbolaget Tiohundra AB.
Tillsammans utgör dessa KSON‐koncernen.
Koncernföretag
KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för att erforderlig ägarstyr‐
ning sker, utifrån förbundsordningens begränsningar. Då direktionen utser samtliga styrelse‐
ledamöter är bolaget ett företag i KSON‐koncernen, enligt lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning (2 kap. 5 §).

Sidan 5 av 25

56

Norrtälje
kommun

Region
Stockholm

Kommunalförbundet (KSON)

Förvaltning

Privata utförare

Koncernbolag

Tiohundra AB
100%

















Attendo
Äldreliv
Kavat vård
Väddö vård
Norrtälje hälso- och
vårdcentral
Rimbo hälsocentral
Vardaga
Norlandia
Legevisitten
Husläkarna Rimbo/
Edsbro
Förenade Care
Silverhemmen vård och
omsorg
Kooperativet industrihuset
Lugn & ro vård och omsorg
Utvecklingspedagogik
Sverige AB

Privata utförare
Med privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln
av en kommunal angelägenhet och som inte är ett hel‐ eller delägt kommunalt bolag. De
största privata utförare med vilka kommunalförbundet har avtalen med, belopp från 5 mnkr
och uppåt, visas i organisationsschemat ovan.
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2. Budgetförutsättningar
Befolkning i Norrtälje kommun har större vård‐ och omsorgsbehov jämfört med Stockholms
län i övrigt, genom lägre utbildningsnivå, högre ohälsotal, en högre och växande andel äldre
samt många ”sommargäster”. Förutsättningar i Norrtälje kommun skiljer sig därmed mar‐
kant från övriga länet.
Norrtälje kommun utgör en tredjedel av Stockholms läns yta (32 procent), men huserar end‐
ast 2,7 procent av dess befolkning (SCB 2020‐11‐01). Omkring en tredjedel av dessa bor i
Norrtälje stad medan närmare hälften bor utanför någon av kommunens tätorter.
Det finns drygt 25 500 fritidshus i Norrtälje kommun, varav cirka 4 000 är belägna på någon
av kommunens 13 000 öar utan landförbindelse. Resterande fritidshus ligger i den kustnära
zonen och på landsbygden. Att tillhandahålla hälso‐, sjukvård och omsorg i ett glest befolkat
område med många öar och ”sommargäster” innebär speciella förutsättningar, jämfört med
länet i övrigt.

2.1 Demografi
Befolkningen i Stockholms län, exklusive Norrtälje, beräknas av Statistiska centralbyrån öka
mellan åren 2021‐2024 med 3,2 procent (se tabell 2.1A).
Tabell 2.1A
Befolkningen i Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun ‐ storlek och sammansättning 2020‐2024 (källa:
SCB, februari 2021).
Befolkning i Stockholms län,
Utfall
Prognos
Prognos
Prognos
Prognos
exklusive Norrtälje kommun,
2020
2021
2022
2023
2024
per åldersgrupp.
-19
20-64
65-79
80Antal invånare i tusental

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

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

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

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

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

Befolkningen i Norrtälje kommun beräknas under motsvarande period öka med 2,0 procent
(se tabell 2.1B).
Tabell 2.1B
Befolkningen i Norrtälje kommun ‐ storlek och sammansättning 2020‐2024 (källa: Norrtälje kommuns befolk‐
ningsprognos, april 2020).
Befolkning i Norrtälje komUtfall
Prognos
Prognos
Prognos
Prognos
mun, per åldersgrupp.
2020
2021
2022
2023
2024
-19
20-64
65-79
80Antal invånare i tusental

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

20,3%
52,2%
20,5%
7,0%
63,7
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20,3%
52,0%
20,4%
7,3%
64,2

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

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

58

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

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

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

Män
3,0
19,7
15,8
17,0
28,9
48,3
22,8

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

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

Män
1,6
10,1
9,2
11,8
23,3
40,6
14,8

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

Ohälsotalen 2020 i Norrtälje kommun var totalt 58 procent högre än i länet som helhet, där
kvinnor i åldersgruppen 20‐29 år i Norrtälje kommun har mer än dubbelt så många frånvaro‐
dagar, jämfört med samma grupp i Stockholms län som helhet.
Andel arbetstillfällen i vård och omsorg i Norrtälje kommun uppgick till totalt 22 procent av
den förvärvsarbetande dagbefolkning över 15 år, att jämföra med 12 procent i Stockholms
län som helhet (2017). Kvinnorna dominerar denna bransch i Norrtälje kommun. Arbetsmil‐
jöverket konstaterar generellt en ohälsosam arbetsbelastning i kvinnodominerade sektorer
såsom vård och omsorg. Den största två största arbetsgivaren i Norrtälje kommun är Tio‐
hundra AB med 1 989 helårsarbetare (2020) och kommunen med 1 909 årsarbeten (2019).

2.3 Intäkts‐ och kostnadsutveckling
Överenskommelsen mellan medlemmarna, i syftet att stärka förutsättningarna för effektiv
styrning (protokoll 2021‐02‐10, §3) har beslutats i både fullmäktige i Region Stockholm (pro‐
tokoll 2021‐03‐23, §39) och Norrtälje kommun (protokoll 2021‐02‐22, §7). Enligt överens‐
kommelsen tillför Region Stockholm extra medlemsbidrag om 55,0 mnkr för att stärka finan‐
sieringen av Tiohundra AB:s sjukvårdsverksamhet, vilket motsvarar ett sammanlagt med‐
lemsbidrag från Region Stockholm för år 2021 på 1 721,0 mnkr. För åren 2022 och 2023
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kommer Region Stockholm och Norrtälje kommun att räkna upp sina respektive medlemsbi‐
drag till KSON med 2,5 procent, beräknat på medlemsbidrag 2021 (se tabell 2.3A).
Tabell 2.3A
Medlemmarnas bidrag (medlemsavgifter) i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 och plan
2022‐2024.
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
Medlemsbidrag (mnkr)
2020*
2021
2021
2022
2023
2024
Region Stockholm
1 697,0
1 666,0
1 721,0
1 764,0
1 808,1
1 853,3
Förändring i procent
6,8%
-1,8%
1,4%
2,5%
2,5%
2,5%
Norrtälje kommun
1 180,0
1 214,6
1 214,6
1 245,0
1 276,1
1 308,0
Förändring i procent
4,5%
2,9%
2,9%
2,5%
2,5%
2,5%
Summa
2 877,0
2 880,6
2 935,6
3 009,0
3 084,2
3 161,3
Förändring i procent
5,8%
0,1%
1,9%
4,5%
2,5%
2,5%
*Exkl villkorat aktierägartillskott till Tiohundra AB, samt återställande av balanskrav 2017

Som framgår ovan (avsnitt 2.1) har Norrtälje kommun en stor andel äldre personer i behov
av hälso‐, sjukvård och omsorg. KSON ansvar för dessa, med huvudsaklig finansiering genom
medlemmarnas bidrag. Som också nämnts är det äldre personer som har behov av och kon‐
sumerar mest hälso‐, sjukvård och omsorg. Utvecklingen av medlemmarnas bidrag jämfört
med utvecklingen av Norrtälje kommuns befolkning 80 år och äldre visar stor diskrepans (se
diagram 2.3).
Diagram 2.3
Utvecklingen av medlemmarnas bidrag i procent jämfört med utvecklingen av Norrtälje kommuns befolkning 80
år och äldre i procent – utfall 2020, budget 2021 och plan 2022‐2024.
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2020
Befolkning 80‐ år

2021
2022
Medlemsbidrag Norrtälje kommun

2023
2024
Medlemsbidrag Region Stockholm

Utöver volymutvecklingen i befolkningsprognoser, prognosticerar Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) pris‐ och löneutveckling för de kommande åren (se tabell 2.3B).
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Tabell 2.3B
Sveriges Kommuner och regioners (SKR) prognoser i februari 2021 för landstingsprisindex (LPIK), exklusive läke‐
medel, och prisindex kommunal verksamhet (PKV), samt ett sammanvägt prisindex med 58 procent LKIP och 42
procent PKV.
Utfall
Prognos
Prognos
Prognos
Prognos
Prisindex, förändring i procent
2020
2021
2022
2023
2024
LPIK
0,65%
1,03%
1,02%
1,02%
1,03%
PKV
1,84%
1,90%
1,92%
2,28%
2,30%
Sammanvägt prisindex
1,15%
1,40%
1,40%
1,55%
1,56%

Med utgångspunkt i överenskommelsen mellan medlemmarna avseende stärkt styrning och
ekonomiska förutsättningar höjs KSON:s medlemsbidrag 2021 årligen med 2,5 procent inför
2022 och 2023, eller sammanlagt med 5,1 procent. Samtidigt ökar antalet invånare 80 år och
äldre med 23,5 procent (se tabell 2.1B) och pris‐ och löneutvecklingen ökar med 3,0 procent
(se tabell 2.3B). Sammantaget innebär detta ett rationaliseringskrav för KSON om 19,0 pro‐
cent (5,7 % + 13,3 %) för åren 2022‐2023. Om heller inte bidragen 2024 (+2,5 %) fullt ut be‐
aktar volymutvecklingen tillkommer ytterligare rationaliseringskrav om 21,5 procent (se ta‐
bell 2.3C).
Tabell 2.3C
Index för KSON:s medlemsbidrag, befolknings‐ och prisutveckling samt rationaliseringskrav. Basår 2021.
Budget
Plan
Plan
Plan
Index
2021
2022
2023
2024
A) Medlemsbidrag
B) Befolkningsutveckling 80 år och äldre
C) Prisutveckling
D) Befolknings- & prisutveckling (B x C)
E) Rationaliseringskrav (A - D)

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

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

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

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

Volymberäkningar i detta dokument baseras på prognos 2021 enligt delårsrapport 1, korrige‐
rat för Norrtälje kommuns befolkningsprognos (april 2020) och andra kända förändringar
och effekter. Medlemmarnas bidrag till KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive väntad
volym‐ och prisutveckling (se tabell 2.3D).
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Tabell 2.3D
KSON:s medlemsbidrag och nettokostnader per verksamhetsområde i miljoner kronor – utfall 2020, budget
2021 och plan 2022‐2024.
Medlemsbidrag Norrtälje kommun
1 180,0
1 214,6
1 214,6
1 245,0
1 276,1
1 308,0
Statsbidrag och övriga intäkter
17,1
61,9
49,9
61,9
37,9
37,9
Summa intäkter
2 894,1
2 997,5
2 985,5
3 070,9
3 122,1
3 199,2
Primärvård
Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning
Summa nettokostnader
Förväntat behov av ökade
intäkter på grund av höga
volymökningar
Varav Region Stockholm
Varav Norrtälje kommun
Återställande - tidigare underskott
Resultat efter återställande

527,4
1 129,2
452,6
756,8
68,2
2 934,2

496,5
1 161,2
497,1
768,5
74,2
2 997,5

511,4
1 161,2
497,1
768,5
74,2
3 012,4

503,0
1 191,3
512,7
797,8
75,6
3 080,4

512,1
1 230,2
535,4
831,5
77,1
3 186,3

520,4
1 268,2
554,6
861,7
78,6
3 283,5

-40,1

0,0

-26,9

-9,5

-64,2

-84,3

-43,9
3,8
13,6
-26,5

0,0
0,0
0,0
0,0

-26,9
0,0
0,0
-26,9

1,7
-11,2
37,1
27,6

-32,2
-32,0
40,1
-24,1

-39,3
-45,1
26,0
-58,3

I tabellen ovan är kostnaderna endast uppräknade utifrån förväntade volymökningar samt
en uppräkning om 1 procent på regionens övriga sjukhus. Övriga eventuella pris‐ och avtals‐
justeringar ryms ej inom ramen för de medlemsbidrag och övriga intäkter som beräknats un‐
der perioden.
För år 2023 minskar intäkterna från Region Stockholm med 24 mkr då statsbidraget som av‐
ser att täcka kostnader för uppskjuten vård upphör.

2.4 Balanskrav
God ekonomisk hushållning innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kost‐
naderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre
åren. Kommunallagens balanskravsregler innebär att KSON senast år 2022 måste återställa
2019 års underskott på 37,1 mnkr. Underskottet år 2020 om 40,1 mnkr ska återställas senast
2023, men kan också delas upp och återställas i delar beroende på resultat 2021 och 2022
(se tabell 2.4). En förutsättning för KSON att klara utmaningarna med de omfattande volym‐
ökningarna är att medlemmarna återställer underskott från 2019 och 2020 enligt förbunds‐
ordningens paragraf om kostnadstäckning, §14, då dessa underskott uppkommit innan över‐
enskommelsen undertecknats.
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Tabell 2.4
Balanskrav och återställande av tidigare års resultat 2019‐2024.
Utfall
Utfall
Prognos
Balsanskrav per år (mnkr)
2019
2020
2021
Årets resultat
-37,1
-40,1
-26,9
Återställande av 2016 års resultat
6,5

Återställande av 2017 års resultat

Plan
2022

Plan
2023
0,0

Plan
2024
0,0

13,6

Återställande av 2018 års resultat
Återställande av 2019 års resultat

0,0
0,0

Återställande av 2020 års resultat

0,0

0,0

40,1

-26,9

0,0
37,1

0,0
40,1

Återställande av 2021 års resultat
Resultat efter återställande

0,0

-30,6

-26,5

37,1
26,9
26,9

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

3.1 Primärvård
KSON bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region Stock‐
holm bekostar den samma i övriga länet. Huvuddelen av primärvården i Norrtälje kommun
omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV).
Under planeringsperioden väntas volymutvecklingen inom primärvården följa befolkningsut‐
vecklingen, vilket antas innebär en genomsnittlig volymökning om 2,4 procent per år (se ta‐
bell 3.1A).
Tabell 3.1A
Volym inom husläkarverksamheten ‐ utfall 2020, budget och prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
Volymer inom husläkarverkUtfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
samheten i antal
2020
2021
2021
2022
2023
Läkarbesök,
Övriga besök

85 021
44 068

120 200
51 500

120 200
51 500

122 300
52 400

125 900
54 000

Plan
2024
129 000
55 300

Något utrymme för uppräkning av ersättningar finns därmed inte. Kostnaderna för KSON:s
primärvård väntas ändå öka i och med volymutvecklingen, vilket framgår av tabell 3.1B.
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Tabell 3.1B
KSON:s nettokostnader för primärvård i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt plan för
2022‐2024.
Nettokostnad, primärvård
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
(mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Läkemedelsförmån

210,8

209,0

209,0

211,0

213,1

215,1

Husläkarverksamhet & medicinsk service

196,6

176,7

190,6

179,8

185,1

189,7

Övrigt
Summa

97,1
504,5

110,8
496,5

111,8
511,4

112,2
503,0

113,9
512,1

115,5
520,3

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
heller ingen 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 alternativt utreda eventuell justering av KSON:s andel av
Region Stockholms er‐hållna statsbidrag för läkemedelsförmånen.

3.2 Specialiserad vård
KSON bekostar huvuddelen av specialiserad vård inom Stockholms län till invånarna i Norr‐
tälje kommun. Volymerna väntas följa befolkningsutvecklingen i berörda åldersgrupper. I
snitt beräknas antalet besök öka med 2,5 procent per år och antal vårdtillfällen med 2,7 pro‐
cent per år (se tabell 3.2A).
Tabell 3.2A
Norrtäljebornas konsumtion av specialiserad vård – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
Volymer inom specialiserad vård
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
i antal
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Läkarbesök, Norrtälje sjukhus
38 435
59 600
59 600
61 100
63 200
65 200
Läkarbesök, övriga vårdgivare
45 746
45 400
45 400
46 500
48 100
49 600
Läkarbesök, psykiatri
8 239
19 200
19 200
19 400
19 600
19 800
Övriga besök, Norrtälje sjukhus
16 998
25 200
25 200
25 800
26 700
27 500
Övriga besök, övriga vårdgivare
23 466
26 300
26 300
27 000
27 900
28 800
Övriga besök, psykiatri
22 477
36 400
36 400
36 800
37 200
37 600
Vårdtillfällen, Norrtälje sjukhus
4 876
6 400
6 400
6 600
6 800
7 000
Vårdtillfällen, övriga sjukhus
2 816
3 200
3 200
3 300
3 400
3 500
Vårdtillfällen, psykiatri
764
910
910
900
900
900

Ersättningarna för somatisk specialistvård som har avtal med Region Stockholm har räknats
upp med en procent, vilket motsvarar i genomsnitt cirka 4,5 mnkr per år. Denna prognos är
dock mycket osäker, då ersättningarna för 2021 ännu inte fastställts. KSON:s ersättningar till
övrig specialistsjukvård kvarstår på 2021 års nivå (se tabell 3.2.B).
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Tabell 3.2B
KSON:s nettokostnader för Norrtäljebornas specialiserade vård i miljoner kronor – utfall 2020, budget och pro‐
gnos 2021 samt plan för 2022‐2024.
Nettokostnad, specialiserad
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
vård (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Norrtälje sjukhus
528,8
521,2
529,2
542,3
560,4
577,7
Region Stockholms sjukhus, inkl
407,5
441,9
433,9
448,8
467,6
486,1
vårdval
Psykiatri
131,2
140,2
140,2
141,6
143,0
144,4
Övrigt
61,7
57,9
57,9
58,6
59,3
59,9
Summa
1 129,2
1 161,2
1 161,2
1 191,3
1 230,2
1 268,2

Samverkan om patienter mellan regionens och KSON:s sjukhus är väsentlig, inte minst under
pågående pandemi. Region Stockholm har samtidigt höjt ersättningarna till samtliga sina
sjukhus, vilket medfört ökade kostnader för KSON:s vård av Norrtäljebor. Villkoren för Norr‐
tälje sjukhus är samtidigt i stort oförändrade, vilket därmed inte ökar intäkterna från reg‐
ionen för vård av invånare från länet i övrigt. Dessa effekter har inte beaktats i regionens
medlemsbidrag till KSON. I dialoger inför Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norr‐
tälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styr‐
ning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021‐2023 be‐
skrevs att övriga sjuk‐hus i länet ska uppräknas med en procent årligen. KSON ser kraftiga
kostnadsökningar för övriga sjukhus i länet som vida överstiger den årliga uppräkningspro‐
centen.

3.3 Ordinärt boende
Ordinärt boende omfattar stöd och hjälp till dem som bor kvar hemma, bland annat med in‐
satser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso‐ och sjukvårdsinsatser. Volymutvecklingen
väntas följa befolkningsutvecklingen i berörda åldersgrupper. Inom hemtjänsten (dag som
natt) innebär detta en genomsnittlig volymökning om 4,5 procent under perioden (se tabell
3.3A).
Tabell 3.3A
Volymer per månad i ordinärt boende ‐ utfall 2020, budget och prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
Volymer inom ordinärt boende i
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
antal
2020
2021
2021
2022
2023
Hemtjänsttimmar
36 740
42 000
42 000
43 800
45 900
Kundval - timmar legitimerad
6 495
6 700
6 700
7 000
7 300
personal
Årsplatser, daglig verksamhet LSS
277
289
289
295
305
Personer med personlig assistans
86
108
108
108
113

Plan
2024
48 000
7 600

Något utrymme för uppräkning av ersättningar finns inte. KSON:s kostnader inom ordinärt
boende väntas ändå öka, vilket framgår av tabell 3.3B.
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Tabell 3.3B
KSON:s nettokostnader för omsorg till Norrtäljebor i ordinärt boende i miljoner kronor ‐ utfall 2020, budget och
prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
Nettokostnad, ordinärt boUtfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
ende (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
293,2
309,4
309,4
322,3
337,8
353,2
Kundval & nattorganisation
71,1
67,8
67,8
69,2
71,6
73,2
Daglig verksamhet (LSS 9:10)
46,6
53,8
53,8
53,8
56,3
56,6
Assistansersättning (SFB) & personlig assistans (LSS 9:2)
64,5
66,1
66,1
67,4
69,8
71,6
Övrigt
475,4
497,1
497,1
512,7
535,4
554,6
Summa

3.4 Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso‐ och
sjukvårdsinsatser. Den väntade volymutvecklingen väntas följa befolkningsutvecklingen i be‐
rörda åldersgrupper och öka i genomsnitt med 4,1 procent per år under perioden (se tabell
3.4A).
Tabell 3.4A
Volymer för omsorg till Norrtäljebor i särskilda boendeformer omräknat till antal årsplatser ‐ utfall 2020, budget
och prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
Volymer inom särskilda
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
boendeformer i antal årsplatser
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Särskilt boende för äldre
758
773
773
810
850
888
Boende LSS, vuxna
194
196
196
201
206
210
Boende LSS, barn och unga
10
9
9
9
9
9
Särskilt/annat boende
38
65
65
65
67
68
(socialpsykiatri)

Något utrymme för uppräkning av ersättningar finns inte. KSON:s kostnader inom särskilda
boendeformer väntas ändå öka, vilket framgår av tabell 3.4B.
Tabell 3.4B
KSON:s nettokostnader för särskilda boendeformer i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021
samt plan 2022‐2024.
Nettokostnad, särskilda
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
boendeformer (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Särskilt boende för äldre
511,3
520,4
520,4
545,2
572,4
597,9
Boende LSS, vuxna
144,5
147,0
147,0
150,7
154,4
157,3
Boende LSS, barn & unga
17,2
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
Boende socialpsykiatri
58,3
59,7
59,7
59,7
61,1
61,9
Övrigt
25,6
24,5
24,5
25,4
26,7
27,7
Summa
756,8
768,5
768,5
797,8
831,5
861,7

3.4.1 Länsöverenskommelsen
Länsöverenskommelsen är en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning
till särskilt boende mellan kommunerna i regionen. Den beslutades av kommunstyrelsekon‐
toret den 17/12‐2018 och trädde i kraft från 1 januari 2019. De kommuner som har under‐
tecknat överenskommelsen är Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem,
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Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands‐Bro, Vallentuna, Värmdö, Österåker och Stockholm.
Storsthlm följer utvecklingen av överenskommelsen och en första utvärdering och uppfölj‐
ning är planerad redan till efter årsskiftet.
Det har under de 2 åren som Norrtälje kommun varit med i överenskommelsen varit fler som
ansöker att flytta från kommunen till annan kommun, än till kommunen. Detta har för KSON
inneburit en ökad kostnad för externa placeringar som är svår att förutsäga och styra över.
Frågan om att fortsatt ingå i länsöverenskommelsen behöver aktualiseras. Bland annat kan
konstateras att kostnaderna blir höga, uppföljningar är svåra att göra och kommunens boen‐
den kan befaras stå med tomma platser. Om kommunen skulle bedöma att lämna länsöver‐
enskommelsen får de brukare som vill flytta till ett annat boende i Sverige stöd i Socialtjänst‐
lagen. Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats
i annan kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen önskar
flytta utreder ansökan och fattar beslut. Länsöverenskommelsen innebär ett alternativ till
ansökan enligt 2a kap. 8 § SoL.

3.5 KSON:s förvaltning
Förvaltningens kostnader utgörs främst av personal, varav cirka 2/3 är biståndshandläggare,
hyror, övriga administrativa kostnader såsom IT och telefoni med mera. Här inkluderas även
kostnaderna för den politiska verksamheten och koncernrevisionen. Tillsammans utgör
dessa kostnader omkring 2,5 procent av KSON:s totalt budgeterade nettokostnader 2020 (se
tabell 3.5A).
Tabell 3.5A
KSON:s nettokostnader för förvaltningen i miljoner kronor, inklusive politiska verksamheten och koncernrevision
– utfall 2020, budget och prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
KSON:s förvaltning, nettoUtfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
kostnad (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Politik
33,3
39,3
39,3
40,1
40,9
31,7
Kommunal förvaltning
33,1
33,1
33,1
33,7
34,4
35,0
Övrig förvaltning
68,2
74,2
74,2
75,6
77,1
78,6
Summa

Effektiviseringsarbetet pågår och fortsätter inom förvaltningen i oförminskad omfattning. Ef‐
fektivare lokalutnyttjande genom samordning med i första hand Tiohundra AB utreds.

3.6 Tiohundra AB
KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för alla ägarfrågor. Direkt‐
ionen har därmed ansvaret för att erforderlig ägarstyrning sker, utifrån de begränsningar
som förbundsordningen föreskriver. Utöver ägarstyrningen regleras bolagets verksamhet
och finansiering i uppdragsavtal, så kallad beställarstyrning. Tiohundra AB utför cirka hälften
av värdet av KSON:s samlade beställningar.
Under förutsättning av att den långsiktiga planen beslutas i budget 2022 åtar sig medlem‐
marna att med hälften var kapitalisera Tiohundra AB genom en nyemission. Då Tiohundra
inte ingår i en koncernstruktur är bolaget oskyddat, vilket ställer krav på ett starkt eget kapi‐
tal. Enligt beräkningar av Region Stockholm behövs en soliditet på cirka 23 procent. Beloppet
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beräknas utifrån den ekonomiska ställningen vid tidpunkt för beslut. I tidigare beräkningar
uppgick det till cirka 150 miljoner kronor.
För att stärka möjligheterna för Norrtälje sjukhus att utvecklas är upptagningsområdet en
viktig del av helheten för Tiohundra ABs ekonomiska förutsättningar.
KSON ställer inget avkastningskrav på Tiohundra AB, annat än att det egna kapitalet ska bi‐
behållas (se tabell 3.6).
Tabell 3.6
Tiohundra AB:s egna kapital i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt plan 2022‐2024.
Tiohundra AB - eget kapital
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
Plan
(mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Vid årets början
Årets resultat
Aktieägartillskott
Vid årets slut

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

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

110,4
0,0
110,4

110,4
0,0
110,4

110,4
0,0
110,4

110,4
0,0
110,4

Ändringar av diskonteringsräntan i pensionssystemet är svår att förutspå. För att kompen‐
sera för detta har KSON tillfört bolaget villkorade aktieägartillskott. Dessa finansieras i sin tur
av KSON:s medlemmar, avskilt från medlemsavgifterna. I överenskommelse mellan medlem‐
marna, i syftet att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning, ingår även en nyemission
för Tiohundra AB, finansierad av KSON:s medlemmar.

3.7 Investeringsbehov
KSON:s verksamheter omsluter idag runt tre miljarder kronor årligen. Att långsiktigt bedriva
dessa verksamheter utan att investera i byggnader, utrustning och välfärdsteknik är inte
möjligt. Framför allt krävs investeringar i Norrtälje sjukhus, i omsorgsboenden och verksam‐
hetslokaler. Förvaltningen behöver med anledning av de ekonomiska utmaningarna som
ställs på KSON vara drivande i digitalisering och införande av välfärdstekniker. Då KSON inte
förfogar över investeringsmedel behöver en utvecklingsplan finansierad av medlemmarna
utarbetas.
En modernisering av KSON:s omsorgssystem och införandet av digital låshantering pågår,
men för att åstadkomma sammanhållen vård och omsorg för den framtida volymutveckl‐
ingen krävs rejäla och innovativa satsningar på integrerade informationssystem och välfärds‐
tekniker. Förvaltningen bedömer att KSON:s behov av investeringar i verksamhetsutveckling
uppgår till uppskattningsvis 50 mnkr årligen.
Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård‐ och behandlings‐
byggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär begränsade möj‐
ligheter till att effektivisera arbetssätt och metoder, risker i patientsäkerheten liksom arbets‐
miljöproblem.
Nuvarande bestånd av omsorgsboenden lever i vissa fall inte upp till brukarnas behov av till‐
gänglighet och utformning, inte heller till krav på arbetsmiljö och brandskydd.
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4. Mål och indikatorer
KSON:s verksamhet bygger på medlemmarnas övergripande vision och målbild, såsom den
beskrivs i förbundsordningen. I förbundsordningen återfinns följande fyra inriktningsmål:
 God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen,
 Tillgänglighet för individen,
 Hälsofrämjande och förebyggande insatser samt
 Innovativa samarbeten som ger samordnings‐ och effektivitetsvinster.
Utöver de fyra inriktningsmålen i förbundsordningen ställer kommunallagen krav på god
ekonomisk hushållning.
För att styra mot dessa inriktningsmål har KSON:s uppdrag delats in i verksamhetsområden,
där indikatorer följs löpande under året. Förvaltningen ser förnärvarande över dessa indika‐
torer inför direktionens slutliga beslut om budget 2022 och verksamhetsplan 2022‐2024. Det
handlar bland annat om att säkerställa tillgång till data, utgå från nationellt kunskapsstöd
samt att de styr mot individcentrering, sammanhållen vård och omsorg liksom mot innovat‐
ion och digitalisering (se figur 4).
Figur 4
KSON:s matris för inriktningsmål och verksamhetsområden. Matrisen kommer att kompletteras med indikato‐
rer.
Inriktningsmål, verksamhetsområden
Primärvård
Specialiserad
Ordinärt
Särskilda
och indikatorer
vård
boende
boendeformer
God kvalitet i den sammanhållna vår‐
den och omsorgen
Tillgänglighet för individen
Hälsofrämjande & förebyggande insat‐
ser
Innovativa samarbeten som ger sam‐
ordnings‐ och effektiviseringseffekter

Utöver de fyra inriktningsmålen i förbundsordningen ställer kommunallagen krav på god
ekonomisk hushållning. Mål om god ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för
KSON‐koncernen en ekonomi i balans över en treårsperiod, samtidigt som invånarna i Norr‐
tälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐ och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser.
Värdering av om god ekonomisk hushållning uppfyllts görs i en samlad bedömning av
måluppfyllelsen utifrån KSON:s indikatorer och andra viktiga händelser under året.

5. Utvecklingsområden
För att stärka måluppfyllelsen fokuserar KSON på ett antal utvecklingsområden. Nedan redo‐
visas de viktigaste förbättrings‐ och utvecklingsinsatserna under planeringsperioden:
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5.1 Stärkt samverkan med medlemmarna
En avgörande framgångsfaktor för KSON är samarbetet med och mellan medlemmarna,
både politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan
KSON och medlemmarna behöver etableras och vidareutvecklas i samverkan, bland annat
vad gäller planering och uppföljning, inklusive investeringar. Utöver detta behöver ansvars‐
fördelningen och medlemmarnas stöd till KSON redas ut och formaliseras. Även finansie‐
ringen av tjänster från den av regionen nyinrättade serviceförvaltningen behöver hanteras.
Även dessa frågor är en del i överenskommelse om stärkt styrning och ekonomiska förutsätt‐
ningar.

5.2 Strategiska planer
KSON:s direktion har beslutat om tre strategiska planer, nämligen:
 Strategisk plan för utveckling av stöd för personer med funktionsnedsättning ‐ Fram‐
tidens LSS 2025 (protokoll 2018‐10‐15, §83),
 Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 2019‐
2034 (protokoll 2018‐12‐14, §132) och
 Förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa (protokoll 2021‐02‐10, §6).
Utöver dessa har KSON:s krisledningsnämnd beslutat om en handlingsplan för krishantering
(protokoll 2018‐06‐15, §4).
Genomförandet av dessa planer är prioriterade under planeringsperioden.

5.3 Norrtäljemodellen
KSON‐koncernen, det vill säga kommunalförbundet och bolaget, har samarbetat med Norr‐
tälje kommun och Region Stockholm kring innovativa lösningar för sammanhållen vård och
omsorg i Hallstavik. Projektet ”Norrtäljemodellen 2punkt0” har arbetat med konceptutveckl‐
ing av sådana insatser och har finansierats med statligt stöd från Verket för innovationssy‐
stem (Vinnova). Innovationsprojektet har arbetat med att utveckla vård och omsorg för de
mest sjuka äldre, för att hitta lösningar för högre livskvalité med individen i fokus. Projektet
avslutades 2020 men direktionen har ställt sig positiv till en fortsättning med extern finansie‐
ring (protokoll 2020‐12‐09, § 138).

5.4 Sjukhusanslutna mobila hemsjukvårdsteam (SAMS)
Direktionens har beslutat om försöksverksamhet med sjukhusanslutna mobila hemsjuk‐
vårdsteam, SAMS (protokoll 2019‐10‐23, §109). Teamen utgör ett komplement till Kundva‐
lets basala hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Målet är att erbjuda sjuk‐
vård i hemmet som ger ökad trygghet, kontinuitet och högre livskvalitet för patienter med
kroniska sjukdomar. SAMS samverkar med patientens redan befintliga utförare av insatser i
hemmet, med det medicinska ansvaret åligger Norrtälje sjukhus. SAMS har spelat en stor roll
i att hantera pandemin tillsammans med Tiohundra AB och övriga utförare inom kommunen.
Förvaltningen fortsätter att under planeringsperioden undersöka förutsättningarna för andra
mobila lösningar, såsom mobil screeningverksamhet, för att öka tillgängligheten och möta
invånarnas behov av lokalt utformade lösningar.
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5.5 Digitaliseringsdriven utveckling
KSON:s arbete med digitalisering och trygghetsskapande teknik i hemmen fortgår. Upphand‐
ling av digitala trygghetslösningar och införandet av nyckelfri låshantering inom hemtjänsten
är några initiativ som förväntas effektivisera arbetet och bidra till ökad säkerhet för invå‐
nare, kunder och/eller patienter. Arbetet inriktas mot lösningar som integrerar olika väl‐
färdstekniker, där marknaden har intresse av att finansiera produktutvecklingen.
En modernisering av KSON:s omsorgssystem pågår och arbetet med att implementera ett
processorienterat och systematiskt arbetssätt utifrån förvaltningens styrmodell har påbör‐
jats. Under planeringsperioden kommer dessutom förvaltningens processer för individuell
omsorg som är möjliga att digitalisera och/eller robotisera att identifieras.
Delaktighet i medlemmarnas utvecklingsarbeten är viktigt, där KSON bland annat deltar i
Region Stockholms digitalisering av avtalsprocessen liksom i den påbörjade “digitaliserings‐
resa” som Norrtälje kommun initierat.

5.6 Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Under planeringsperioden avser förvaltningen att stärka sina insatser inom området hälso‐
främjande och förebyggande arbete och rikta sig i ökad utsträckning mot målgruppen äldre
som ännu inte har insatser. Fysisk rörelse och social och meningsfull samvaro är centralt för
att motverka somatisk och psykisk ohälsa bland den äldre befolkningen. Ett förnyat och utö‐
kat samarbete med kommunens folkhälsostrateg, frivilligorganisationer och att inleda nya
samarbeten med exempelvis idrottsföreningar kan vara aktuellt. Träffpunktsverksamheten
och äldrekolloverksamheten är viktiga mötesplatser för de äldre, vars innehåll kan vidareut‐
vecklas så att fler äldre kan ta del av de uppskattade verksamheterna.

5.7 Stärkt primärvård
Primärvårdens uppdrag är en viktig del i den sammanhållna vård och omsorg för invånarna i
Norrtälje kommun. Utifrån Region Stockholms mål och strategier för primärvården 2019‐
2025 och invånarna i Norrtälje kommuns behov, kommer KSON under planeringsperioden
att vidareutveckla en stärkt primärvård, bland annat med ökad integration mellan husläkar‐
mottagningarna och förvaltningens biståndsbedömare.
I mars 2021 beslutade direktionen om ett reviderat förfrågningsunderlag för vårdval hus‐
läkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård i Norrtälje (protokoll 2021‐03‐
29, § 50). Med det reviderade förfrågningsunderlaget som träder i kraft den 1 juni 2021, ges
förutsättningar till att vården som bedrivs i Norrtälje kommunen, närmar sig målen i den reg‐
ionala primärvårdsstrategin och intentionerna i den statliga utredningen God och nära vård
(SOU 2018:39) om en tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invå‐
narna. En förflyttning väntas så ske under planeringsperioden från specialiserad vård till pri‐
märvård, bland annat genom ökad tillgänglighet inom primärvården, fokus på hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser och tidig upptäckt av patienters behov. Fokus är också att
stärka första linjens psykiatri genom krav på höjd kompetens och teambaserat arbetssätt,
samt även på samverkan.
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KSON kommer under planeringsperioden att stödja genomförandet av primärvårdens om‐
ställningsarbete i nära dialog med vårdgivarna, och med stöd av StorSthlm som samordnar
kommunernas omställning i länet till God och nära vård.
Området vårdval fotsjukvård och utökade insatser för psykisk hälsa riktat till barn och unga,
fortsätter ses över initialt av planeringsperioden.

5.8 Psykisk hälsa och välbefinnande
Med gemensam ansats och gemensamma resurser med Norrtälje kommun angriper KSON
samhällsutmaningen psykisk hälsa. En förvaltningsgemensam plan för psykisk hälsa är fram‐
tagen inom identifierade områden. Planen omsätts i konkret genomförande under plane‐
ringsperioden. KSON:s förvaltning och Norrtälje kommun medverkar därutöver tillsammans
som pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete för att främja välbefinnande och
psykisk hälsa i regionen, som utgör del av Förenta nationernas (FN:s) globala hållbarhetsmål:
Agenda 2030. Medverkan som pilotkommun förstärker det lokala arbetet, bland annat ge‐
nom kompetens‐ och resursförstärkning från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och goda ex‐
empel från England om hur välmående städer kan skapas. Arbetet väntas intensifieras och
breddas under planeringsperioden.
KSON ingår också i ett gemensamt arbete om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd
(BUS) tillsammans med Socialnämnden, Barn‐ och skolnämnden och Utbildningsnämn‐
den, vilket ger bäring till arbetet med förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk
hälsa.
Under planeringsperioden väntas första linjens psykiatri för barn och unga utvecklas och
stärkas, bland annat som följd av samordning mellan avtalsområdena psykiatri, primärvård
med husläkarverksamhet och BUMM (barn och ungdomsmedicinsk mottagning).
Coronapandemin kan komma att påverka folkhälsan i befolkningen på kort och lång sikt, det
slår Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin fast i sin prognos (Region Stockholm,
2020). Några effekter kan vara ökad psykisk ohälsa bland de redan utsatta, försämrad psy‐
kisk hälsa hos barn, särskilt i grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekven‐
serna slår hårt. Vad pandemins effekter kan medföra i volymutveckling inom KSONs verk‐
samheter och därmed ökade kostnader är svårt att överblicka.
KSON väntas få fortsatt del av statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa, som fi‐
nansierar delar av det fortlöpande utvecklingsarbetet.

5.9 Tillvarata goda samarbeten under pandemin
I mars 2020 klassade världshälsoorganisationen (WHO) covid‐19 som pandemi. Strax efter
påbörjade KSON tillsammans med medlemmarna och utförarna i Norrtälje kommun att ställa
om vård‐ och omsorgssystemet. I detta har många nya goda samarbeten etablerats. I takt
med att pandemiåtgärder avvecklas, behöver dessa samarbeten utvärderas, med utgångs‐
punkt i vad som kan tas tillvara i det nya normala.
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6. Utgångspunkter
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i
Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser. KSON bildades 2016 som en permanent fortsättning av
Tiohundraprojektet, med Norrtälje Kommun och dåvarande Stockholms läns landsting, nu‐
mer Region Stockholm, som medlemmar.
KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från re‐
spektive medlems fullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kom‐
mun vice ordföranden. Förbundsdirektören är underställd direktion och är KSON:s högste
tjänsteperson, tillika chef för KSON:s förvaltning. Direktionen äger också samtliga aktier i Tio‐
hundra AB.
Den 10 februari 2021 antog KSON:s direktion (§ 3) förslag till överenskommelse mellan med‐
lemmarna, i syftet 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. Förslaget har antagits av båda medlemmarnas fullmäktige.

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

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

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

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

Värdegrund:
Tillit
Öppenhet
Pålitlighet

6.2 Styrning
Utgångspunkten för KSON verksamhet är förbundsordningen. Utifrån den tas hänsyn till
medlemmarnas respektive budget, innan direktionen fattar beslut om KSON:s.
Pyramiden beskriver KSON:s grundläggande förutsättningar i form av lagstiftning, värde‐
grund och tillgängliga resurser. Inom ramen för detta beslutar direktionen om KSON:s verk‐
samhetsplan (VP) och mål, baserad på förbundsordningen och medlemmarnas mål (se figur
6.2A).
Figur 6.2A
Pyramiden (VAD) beskriver KSON:s grundläggande förutsättningar.

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

Den yttre cirkeln representerar KSON:s medlemmar och deras fullmäktige, styrelse och för‐
valtningar. Med nämnder menas här medlemmarnas nämnder som påverkar Norrtäljebor‐
nas hälso‐, sjukvård och omsorg. Inte minst det hälsofrämjande uppdraget är fördelat på
flera, exempelvis barn‐ och skolnämnden, hälso‐ och sjukvårdsnämnden, kultur‐ och fritids‐
nämnden, kulturnämnden och socialnämnden.
Med begreppet ”privata utförare” avses utförare utan offentligt inflytande i ägandet, men
som på uppdrag från offentliga aktörer levererar hälso‐, sjukvård och/eller omsorg till invå‐
narna i Norrtälje kommun. På motsvarande sätt avser ”övriga utförare” offentligt ägda utfö‐
rare såsom förvaltningarna Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårds‐
område (SLSO), Landstingshuset i Stockholm AB och dess dotterföretag, Roslagsbostäder AB
med flera. För KSON har Tiohundra AB en särställning, då de också ingår i KSON‐koncernen.
Norrtäljemodellen är ett samarbete mellan aktörer inom Norrtälje kommun som möjliggörs
genom KSON. Norrtäljemodellen ger KSON andra möjligheter än övriga kommuner i länet
och landet att tillhandahålla sammanhållen vård och omsorg till invånarna. Genom nära
samarbete mellan KSON, Region Stockholm, Norrtälje kommun och privata aktörer liksom
det egna bolaget, kan unika lösningar som både är kvalitetshöjande och kostnadssänkande
utvecklas.
KSON fortsätter stärka sitt processorienterade arbetssätt under planeringsperioden med ett
tydligt och systematiskt kvalitetsarbete. Nyckeltal och indikatorer följs upp, för att säker‐
ställa att resurser används så effektivt som möjligt och att beslutade insatser genomförs och
får önskade effekter. Kvadraten visar KSON:s systematiska kvalitetsarbete, utifrån förbunds‐
ordningens fyra mål och invånarnas behov. Modellen är enkel ‐ utifrån den planering som
görs genomförs åtgärder, dessa följs upp och förbättringar identifieras inför nästa plane‐
ringsperiod (se figur 6.2C).
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Figur 6.2C
Kvadraten (HUR) för KSON:s systematiska kvalitetsarbete.

Direktionen styr verksamheten huvudsakligen genom avtal med vård‐ och omsorgsgivare, i
vissa fall i samarbete med Region Stockholms hälso‐ och sjukvårdsnämnd (HSN) och dess för‐
valtning (HSF). Även det av KSON helägda Tiohundra AB styrs huvudsakligen på detta sätt.

6.3 Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp strukturerat och systematiskt genom indikatorer inom respek‐
tive mål‐ och verksamhetsområde och den ekonomiska uppföljningen följer direktionens
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och
dialog kring prognosvariationer inom KSON:s förvaltning och Tiohundra AB. Förvaltningen
följer löpande relevanta nyckeltal, där analys av befintliga och framtagande av nya nyckeltal
är en del av förvaltningens ordinarie utvecklingsarbete.
Inför den kommande planeringsperioden behöver ytterligare steg tas för att skapa en ökad
samsyn mellan medlemmarna och KSON, bland annat kring ekonomistyrningen. Enligt utvär‐
deringen av KSON avseende styrning (dnr: RS 2019–1124) konstateras att KSON har två olika
modeller för rapportering och uppföljning, då respektive medlem kräver rapportering och
uppföljning enligt deras respektive rutiner. Detta belastar både förvaltningens och bolagets
administration. KSON har också många olika forum att förhålla sig till, vilket gör styrningen
komplex.

7. Bilagor
Budgetunderlag inför budget 2022, Tiohundra AB.
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1

Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Viktiga beslut har fattats
Under senare delen av 2020 samt inledningsvis under 2021 har flera viktiga beslut
fattats som ger Norrtäljemodellen, Tiohundra AB och i synnerhet Norrtälje sjukhus
bättre förutsättningar för att bedriva och utveckla vården vid Norrtälje sjukhus och för
alla Norrtäljebor.
I Budget 2021 för Region Stockholm tydliggörs en ambition med Norrtälje sjukhus:
”Förändringarna ska också leda till att styrningen av den gemensamma vården och
omsorgen i kommunen bli bättre och Norrtälje sjukhus, genom Tiohundra AB, blir en
tydligare aktör för hela länets sjukvårdssystem, vilket kan innebära såväl ytterligare
planerad vård som akutvård för patienter som bor utanför Norrtälje kommun. Det ger
en än stadigare grund för sjukhuset i framtiden.”
Vidare har Regionfullmäktige, kommunfullmäktige i Norrtälje och direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) samtliga fattat beslut
om en överenskommelse som ger mer stabila ekonomiska förutsättningar för både
KSON och Tiohundra AB och som samtidigt stärker ägardialogen mellan KSON och
bolaget.
Regionen växer - och så även Norrtälje
Befolkningen i Norrtälje kommun förväntas öka med 12 000 invånare från dagens
63 000 till närmare 75 000 år 2030. En ökande befolkning behöver ökade
sjukvårdsresurser.
För att ytterligare ge stadga åt grunden för Norrtälje sjukhus behövs en
investeringsplan för sjukhusfastigheten. Prioriterade investeringar är först och främst
ett specialistcentrum på sjukhusfastigheten samt en om- och utbyggnad av
endoskopilokalen.
En tydligare aktör för hela länets sjukvårdsstruktur
Det finns flera studier som visar på att det krävs ett befolkningsunderlag om cirka
100 000 invånare för att kunna bedriva ett akutsjukhus effektivt och på lång sikt
upprätthålla kompetens inom de områden som bedrivs vid Norrtälje sjukhus. Norrtälje
kommuns invånarantal är betydligt lägre, även om kommunen förväntas öka med
12 000 invånare fram till 2030. Tiohundra AB föreslår att både den akuta och den
elektiva vården för till exempel Vallentunabor och Österåkersbor styrs till Norrtälje
sjukhus, vilket är helt i linje med Region Stockholms ambition i Budget för 2021.
Expansion, inte försvagning, ger en stadigare grund för framtiden för Norrtälje sjukhus.
En utveckling av Norrtälje sjukhus ger även fler akademiska arbetstillfällen i
kommunen.
I våra grannkommuner Österåker och Vallentuna förväntas invånarantalet öka med
över 10 000 över en tioårsperiod.
Specialistcentrum i Norrtälje
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Förutsättningarna för att utveckla en än mer flödesinriktad hälso- och sjukvård
behöver stärkas. Ett tidigare förslag om att inrätta ett specialistcentrum där
primärvården och akutsjukhuset möts bör aktualiseras och passa väl in i inriktningen i
Region Stockholms hälso- och sjukvård.
För att öka möjligheten att bedriva högkvalitativ, flödeseffektiv vård vid Norrtälje
sjukhus behövs mer moderna lokaler. Kopplingen mellan akutmottagning och
primärvård behöver stärkas. Den fysiska miljön behöver bli mer tillgänglig och attraktiv
både för patienter, besökare och medarbetare.
Sjukhusfastigheten med kringliggande byggnader är idag inte optimal. Trångboddhet
och gamla lokaler både hämmar den verksamhetsutveckling som behövs men äventyrar
även patientsäkerheten och i vissa fall patienters integritet. Miljön behöver även
anpassas för såväl den digitalisering av vården som bolaget möter som för fortsatta
innovationer. Den integrerade hälso- och sjukvård och omsorg som bedrivs i Tiohundra
idag omfattar både somatisk hälso- och sjukvård, psykiatri och kommunal omsorg. Ett
modernt specialistcentrum är en helhetssatsning på integrerade vårdprocesser för en
ökande och åldrande befolkning. Tidigare studier har visat på att målgruppen
multisjuka äldre i synnerhet har att vinna på Norrtäljemodellen. De fastigheter och
lokaler där bolaget bedriver verksamheten behöver på ett bättre sätt stödja den
integrerade vård- och omsorgen. En affärsplan för detta ska upprättas.
Specialistcentrum beskrivs i en idéskiss från 2017/2018 i bilaga 1.
Varefter vårdmiljöerna moderniseras inom Region Stockholm ökar även konkurrensen
om attraktiva arbetsplatser för en redan trång sektor inom kompetensförsörjningen för
bolaget. Både innehållet i arbetet, möjlighet till vidareutveckling, digitalisering samt
arbetsmiljön påverkar valet av arbetsgivare. Tiohundra AB och Norrtälje behöver vara
konkurrenskraftigt för att attrahera den unga arbetskraft som kommer ut på
marknaden.

Strukturella frågor
Förlustuppdrag som bolaget åläggs av ägaren att bedriva
Tiohundra AB är att betrakta som egen regi-verksamhet för huvudmännen och KSON.
Tiohundra AB är enligt bolagsordningen skyldigt att utföra det uppdrag som bolaget
tilldelas av Norrtälje kommun, Region Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje. Verksamheten ska bedrivas åt eller i Norrtälje kommuns och
Region Stockholms ställe. Detta innebär att "förlustaffärer" åläggs bolaget utan att
bolaget kan tacka nej. Det behöver tydliggöras aktiebolagsrättsligt att styrelse och VD
agerat i bolagets bästa, trots att affärer inleds och drivs med förlust och att detta inte
ligger bolaget till last när avstämning mot resultatkrav görs. Exempel på förlustaffärer
som bolaget ålagts av ägaren/beställaren presenteras i bilaga 2.
Primärvård i glesbygd
Det är idag inte möjligt att bedriva primärvård i glesbygden inom ramen för vårdvalets
ersättningar. Det nya förfrågningsunderlaget för primärvården förväntas förbättra läget
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något, men det blir fortsatt svårt att få en ekonomi i balans på dessa
husläkarmottagningar. Särskilda villkor kan sättas för dessa mottagningar, alternativt
att strukturella åtgärder vidtas - åtgärder som ligger utanför bolagets beslutsmandat.
Förslag på strukturella åtgärder visas närmare i bilaga 3.
Låg beläggning på särskilda boenden
Från det första besöksförbudet infördes på särskilda boenden, som en säkerhetsåtgärd
för att minska smittspridningen av coronaviruset, har beläggningsgraden på särskilda
boenden minskat kraftigt. Tendensen håller fortsatt i sig. Privata aktörer uppför
särskilda boenden i Norrtälje stad och utbudet och kapaciteten ökar med nya och
moderna boenden. På 7 av bolagets 9 särskilda boenden finns mindre än 60 platser. Se
bilaga 4. De tomma platserna är utspridda på flera boenden vilket innebär att det inte
möjligt att minska bemanningen i samma omfattning. Förslag till att stänga ett boende,
med få platser och som är i stort behov av renovering, har presenterats för KSON:s
direktion, men förslaget antogs inte. Ett alternativ är att KSON ger Tiohundra AB rätt
att flytta brukare till annat boende. Ytterligare förslag på åtgärder, som kräver
ställningstagande från KSON, presenteras i bilaga 4.
Lokal utveckling
Utbyggnad av endoskopi
Lokalerna i gamla sjukhusets källarplan, där endoskopiverksamheten bedrivs, är både
för trånga och har brist på samtalsrum och toaletter. Det mest akuta är kopplat till
patientsäkerhet, arbetsmiljö och integritet. Därutöver finns behov av plats att utöka
antalet besök. Investeringen bedömdes 2019 uppgå till cirka 20 miljoner kronor och
beräknas delvis kunna finansieras genom att patienter vårdas vid Norrtälje sjukhus i
stället för primärt vid Danderyds sjukhus. I ett tredje steg kan även
operationskapaciteten byggas ut för att dessa operationer inte ska ta kapacitet från
övrig kirurgi och ortopedi. Se bilaga 1.
IT-infrastruktur och fortsatt digitalisering
En ytterligare utmaning för bolaget är den IT-skuld som byggts upp under de många år
bolaget haft ytterst knappa ekonomiska förhållanden. Nödvändiga investeringar i ITinfrastruktur har inte kunnat genomföras, vilket nu leder till stora, akuta, investeringar
i infrastruktur för att fortsatt kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt.
Kommunala lokaler i dåligt skick
Bolaget bedriver kommunal omsorg i lokaler som ägs av Norrtälje kommun, bland
annat socialpsykiatriboende och särskilda boenden för äldre. Dessa lokaler är i vissa fall
i mycket dåligt skick och i vissa fall långt ifrån ändamålsenliga. I flera fall saknas
möjlighet till självständig utrymning och extra nattpersonal behövs för att säkerställa
utrymning vid brand. Tiohundra bedriver överlag sin kommunala verksamhet i
omoderna (med några undantag) lokaler tilldelade av Norrtälje kommun. Det innebär
sannolikt på sikt att de boende väljer andra aktörer på marknaden med mer moderna
lokaler. På lång sikt kommer det innebära att bolagets verksamhet inom särskilt
boende utarmas och delar av Norrtäljemodellens fundament raseras. Bolaget har i
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internkontrollplanen lyft frågan med fastighetssamordning med Norrtälje kommun
som en betydande risk. Endast KSON är inbjuden till den grupp som arbetar med
strategiska lokalfrågor i kommunen. Tiohundra AB har uppvaktat Norrtälje kommun
med önskemål om att ingå i gruppen. Ingen återkoppling i frågan har gjorts från
Norrtälje kommun.

2

Ekonomiska förutsättningar

I överenskommelsen som slutits mellan regionen, kommunen och KSON förbinder sig
huvudmännen att årligen ge KSON en uppräkning av medlemsbidraget med 2,5
procent för åren 2022 och 2023. Denna uppräkning ska täcka både volym- och
prisökning. Tiohundra AB räknar i budgetunderlaget med att samtliga intäkter ökar
med 1,5 procent årligen under planeringsperioden och att verksamheten är oförändrad.
En total uppräkning med 1,5 procent årligen innebär en effektivisering
motsvarande 15-20 miljoner kronor årligen i den befintliga verksamheten och
det blir svårt att bedriva en konstruktiv utveckling av vård och omsorg för
Norrtäljeborna och upprätthålla de professioner som behövs för den sammanhållna
vården. Uppräkningen är inte fastställd i avtal och ger inget utrymme för någon
expansion.
Utöver redovisad ekonomisk plan utifrån ovanstående förutsättningar bedömer bolaget
att ett flertal, mer expansiva, åtgärder behöver vidtas såsom utökat upptagningsområde
och att modernisera särskilda boenden. Åtgärderna beskrivs i föregående avsnitt.
Effekterna av detta ingår inte intäkter och kostnader i nedanstående tabell.
Nedanstående ekonomiska plan förutsätter även att de strukturella frågorna ovan löses
ut. Om dessa frågor kvarstår beräknas resultatkravet inte kunna nås.
Underskottet beräknas då till totalt 15-20 miljoner kronor, utöver de effektiviseringar
som beskrivs ovan.
Tiohundra AB önskar en tydlig beslutsgång som är hållbar i förhållande till styrelsens
och VD:s ansvar för bolagets bästa ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Vidare önskar
bolaget att de förtroendevalda prioriterar hur bolaget ska finansiera förlustaffärerna,
dvs. de förtroendevalda måste vara den instans som prioriterar mellan målgrupper.
Tiohundra AB har adresserat KSON med önskemål om en större andel fast ersättning i
akutsjukvården i sjukhusavtalet, se bilaga 5. Det har visat sig lyckosamt under
pandemin och möjliggör innovativa lösningar och främjar samarbete över
verksamhetsgränserna internt i bolaget och externt med övriga sjukhus och aktörer i
regionen. Internt styr Tiohundra nu på tre övergripande principer; köfritt, topprankat
och kostnadskontroll och följer upp dessa parametrar månatligen för varje
verksamhetsområde.

2.1

Resultaträkning

Resultat*
Patientavgifter

Utfall 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

17

23

23

23

23
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Resultat*

Utfall 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

911

896

922

948

974

- varav
omställningsavtal

0

0

0

0

0

Försäljning övriga
tjänster

57

60

60

60

60

726

682

682

682

682

0

0

0

0

0

99

74

74

74

74

1 810

1 735

1 761

1 787

1 813

Personalkostnader inkl
inhyrd personal

-1 334

-1 390

-1 416

-1 442

-1 468

- varav inhyrd personal

-30

-16

-16

-16

-16

-8

-6

-6

-6

-6

Köpta
verksamhetsknutna
tjänster

-40

-42

-42

-42

-42

Läkemedel

-13

-14

-14

-14

-14

Materialkostnader

-92

-101

-101

-101

-101

Lokal- och
fastighetskostnader

-63

-64

-64

-64

-64

Övriga kostnader

-80

-80

-80

-80

-80

-1 629

-1 698

-1 724

-1 750

-1 776

0

0

0

0

0

Avskrivningar

-19

-25

-25

-25

-25

Finansnetto

-69

-12

-12

-12

-12

0

0

0

0

0

92,7

0

0

0

0

Sålda primärtjänster

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

Köpta primära
sjukvårdstjänster

Verksamhetens
kostnader
- varav omställn.
kostn.***

Justering pension mm.
Resultat**

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

I resultaträkningen utgår bolaget från 2021 års budgeterade intäkter. Höjda
medlemsbidrag till KSON har gjort att bolaget behåller de tillfälligt höjda
ersättningarna från 2020. Bolaget antar därefter en uppräkning med 1,5 procent
årligen 2022-2024 för samtliga avtal och intäkter utifrån att KSON:s medlemsbidrag
beslutats räknas upp med 2,5 procent inklusive volymökningar. Motsvaranden
kostnadsökning har förenklat lagts ut på raden lön. Resultatkravet antas fortsatt vara
noll. Detta scenario innebär effektiviseringar om 15-20 miljoner kronor årligen, under
ovanstående period närmare 60 miljoner kronor.
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2.2 Balansräkning
Balansräkning*

Utfall 2020

Prognos 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Anläggningstillgångar

109

0

143

148

153

Omsättningstillgångar

902

0

987

1 021

1 068

- varav kassa och bank

640

0

725

759

805

SUMMA TILLGÅNGAR

1 012

0

1 130

1 170

1 221

Eget kapital

110

0

105

105

105

Avsättningar

613

0

739

778

830

Skulder

288

0

286

286

286

- varav långfristiga
skulder

0

0

0

0

0

- varav kortfristiga
skulder

288

0

286

286

286

1 012

0

1 130

1 170

1 221

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

Bolagets eget kapital har stärkts under 2020. I plan för år 2022 och framåt bedöms eget
kapital vara oförändrat. Det förutsätter dock att de strukturella frågorna ovan kan lösas
inom ramen för befintliga ersättningar. Aktieägartillskott, för att hantera eget
kapitaleffekten av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet, har tidigare beslutats
av respektive fullmäktige och förväntas betalas ut innan sommaren år 2021.

3

Investeringar

Bolaget står inför betydligt större investeringsutmaningar än tidigare.
Investeringsnivån har hållits nere på grund av mycket knappa ekonomiska
förhållanden och ständig risk för kontrollbalansräkning. Stora investeringsbehov finns
både gällande IT-infrastruktur, objektstruktur och medicinteknisk utrustning på
sjukhuset.
"IT-skulden" beräknas uppgå till 20 miljoner kronor. De årliga kostnaderna till följd av
investeringarna förväntas öka med cirka 5 miljoner kronor och måste finansieras av
minskade kostnader i verksamheten.
Utöver ovanstående saknas en fastighetsstrategi och mycket få investeringar har gjorts i
sjukhusfastigheten sedan "nya" sjukhuset byggdes för 25 år sedan. De större
investeringar som gjorts avser ställverk, ventilation, brandlarm och styrsystem. Vårdoch behandlingsbyggnader har inte moderniserats eller kapacitetshöjts i någon större
omfattning. Det är av största vikt att ett forum för diskussion om nyinvesteringar för
Norrtälje sjukhus tillskapas. Lokalerna vid sjukhus- och primärvårdsfastigheten utgör
idag både en begränsning och risker för patientflöden, patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Fastighetsinvesteringar görs inte av bolaget själv utan av fastighetsägaren och
resulterar i ökade hyror. De ökade hyrorna måste därmed finansieras med effektivare
arbete och en lägre bemanning samt även med ökade produktionsintäkter från
öppenvården.
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3.1

Förslag till investeringsplan 2022-2031
2022

2023

2024

2025

2026

Investeringsutrymme beslutat av
regionfullmäktige
Förslag till ny investeringsplan (inkl.
prioriteringar)

40

35

35

30

30

Behov utöver beslutat
investeringsutrymme

2027

2028

2029

2030

2031

Totalt

Investeringsutrymme beslutat av
regionfullmäktige
Förslag till ny investeringsplan (inkl.
prioriteringar)

30

30

30

30

30

Behov utöver beslutat
investeringsutrymme

4

Prioriterade frågor för budget 2022

De viktigaste principiella frågorna för budget 2022:
•
•
•
•
•

Primärvård i glesbygd
Låg beläggningsgrad i särskilda boenden
Hantering av förlustaffärer vi åläggs av ägaren
Investeringar i Norrtälje sjukhus samt övriga investeringar som tidigare fått stå
tillbaka
Större andel fast ersättning i akutsjukvården
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En framtidssatsning för effektiv och säker sjukvård

TioHundra AB i Norrtälje är ett unikt vård- och omsorgsbolag, med allt från akutsjukvård
NORRTÄLJE
SJUKHUS
till, mödra- och familjevård,
primärvård, äldreomsorg, psykiatri och LSS-verksamheter.
Nytt Öppenvårdshus
Vid Norrtälje sjukhus bedriver Tiohundra akut och geriatrisk sjukvård. I sjukhusets
lokaler inryms också bolagets största vårdcentral, och 2018 flyttades ytterligare en
av Tiohundras vårdcentraler till sjukhusområdet.

Sedan 2016 är primärvård och sjukhus organiserade i samma verksamhetsområde.
Vi vill nu ta nästa steg i utvecklingen av en integrerad när- och akutsjukvård genom att
etablera ett specialistcentrum i direkt anslutning till Norrtälje sjukhus.

Just nu pågår genomförandet av framtidens hälsooch sjukvård, FHS, i Stockholms läns landsting, vilket
innebär omfattande omstrukturering av akut- och
närsjukvården.
Norrtälje sjukhus har en viktig roll i FHS, inte minst
genom att avlasta övriga sjukhus när patientströmmarna ändras i samband med öppnandet av den nya
intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset.

En växande del av Stockholms län
År 2026 väntas befolkningen i Norrtälje kommun ha
ökat med nästan en tredjedel, jämfört med 2016. De
ökade volymerna på Norrtälje sjukhus har gjort att
akutmottagningens nuvarande lokaler inte räcker till.
Sjukhuset är också i behov av dagkirurgiska lokaler
för att frigöra operationssalar till mer avancerad
kirurgi.
Med en samlokaliserad öppen- och akutsjukvård skulle
Norrtälje sjukhus bli en större enhet, bättre anpassad
för att ta emot volymer från såväl övriga länet som från
vår egen växande kommun, samtidigt som sjukvårdens
samlade resurser kan utnyttjas på bästa sätt.

Skiss ur tidigare förstudie
”Nytt öppenvårdshus”

Enklare och tryggare för patienten
Patienten ska alltid komma
rätt utan att behöva beakta
och bekymra sig för hur vårdgivaren organiserat arbetet.
Den akut sjuke åker till ett
ställe och får utifrån behov
träffa rätt kompetens efter en
gemensam triagering.
Med rätt kompetens hos
ansvarig personal kommer
patienten att kunna få en
besökstid på den effektivaste
nivån redan från början.
Närhet till apotek och övrig
service på sjukhusområdet.

Det planerade besöket görs
inom lokaler som innehåller
flera kompetensområden:
specialistmottagningar,
primärvård med husläkarjour/
närakut och akutmottagning.
Patientens kontakt kan ena
gången vara specialistsjukvården och en annan gång
primärvården – i samma lokaler. Detta ger ökad trygghet
och minskar patientens behov
av att söka flera vårdgivare för
samma besvär för säkerhets
skull, något som är mycket
vanligt i dagens sjukvård.

apporten är sammanställd av:
une Fagerlund, funktionsplanerare Locum AB

Det skulle också göra oss bättre rustade att klara den
extrema årstidsvariation som råder inom sjukvården i
Norrtälje. Under sommarperioden ökar antalet invånare i området från ca 60 000 till 180 000. Antalet
besökande till akutmottagningen ökar samtidigt som
de tidsbeställda mottagningarna reducerar sina öppettider. En samlokalisering skulle innebära att lokalerna
kan utnyttjas mer flexibelt.

Snabb etablering på sjukhusområdet
Att samla primärvård, specialistmottagningar och
akutsjukvård på ett ställe har flera fördelar. Här finns
redan mycket av de nödvändiga resurserna på plats,
som röntgen, operation, intensivvård och vårdplatser,
vilket skulle möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv
etablering.
Den planerade utbyggnaden skapar kraftigt förbättrade möjligheter att bedriva en mer kundanpassad och
effektiv verksamhet. Förutom mottagningar för husläkare och sjukhusets specialister kan enheter för dagkirurgi samt endoskopi inrymmas, liksom ett nytt och
modernt produktionskök för hela Tiohundra.

Utveckling av nya verksamhetsformer
Vi ser etableringen av ett specialistcentrum vid Norrtälje sjukhus som en del i arbetet med att utföra vårt
uppdrag.
Av Tiohundras ägardirektiv framgår till exempel att
bolaget ska ”utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i
den samlade verksamheten”. Vi ser också en tydlig
koppling till bolagets vision – hälsa, vård och omsorg
där du är.
Vi ska också ”utveckla samverkan med andra vård- och
omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och
verksamheter”. Därför är det viktigt att redan under
programfasen planera ett nytt specialistcentrum så
flexibelt att privata aktörer på ett naturligt sätt kan
integrera sin verksamhet i lokalerna.

Kompetensutbyte
mellan medarbetarna
Tillgång till specialistkompetens för etablerande av
välfungerande flöden mellan
primärvård och specialistsjukvård.
Goda möjligheter till ömsesidigt kompetensutbyte mellan
olika vårdnivåer och mellan olika
professioner.
Möjlighet till kombinationstjänst, teamarbete och arbete
nära akutsomatiken respektive
specialistsjukvården bedöms öka
möjligheten att rekrytera specialister inom allmänmedicin.
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Specialistcentrum i Norrtälje
Enklare och tryggare för patienten
Rätt vårdnivå redan från början
Kompetensutbyte mellan medarbetarna
Effektivare verksamhet
Flexibelt lokalutnyttjande

Kontaktpersoner
Peter Graf
VD
0176-326 424
peter.graf@tiohundra.se

Laila Lindroth
Administrativ chef
0176-326 537
laila.lindroth@tiohundra.se

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi
driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter
och hemtjänst. Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av
socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner. Tiohundra AB ägs
av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje
kommun.

Hälsa, vård och omsorg där du är

tiohundra.se
0176-10 100
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Uppdrag som inte bär sig
Enligt bolagsordningen är Tiohundra som bolag skyldig att utföra de uppdrag som Region
Stockholm, Norrtälje kommun eller KSON tilldelar. Problem uppstår då uppdrag med
ofullständig finansiering tilldelas - och där Tiohundra inte kan tacka nej - när det även ska
kombineras med ett resultatkrav på nollnivå och för bolagets bästa enligt aktiebolagslagen;







Styrelse och VD ska enligt aktiebolagslagen se till bolagets bästa. Att långsiktigt driva
förlustuppdrag utan möjlighet till kompensatoriska åtgärder är inte till bolagets bästa.
Ersättningsnivåer i övriga uppdrag lämnar inga överskott för att täcka förlustuppdrag.
Bolaget har heller inte mandat att prioritera ned andra befolkningsgrupper eller
individer. Det är ett politiskt uppdrag, inte ett uppdrag för bolagsstyrelsen eller
ledningen.
Resultatkravet justeras inte vid åläggande om dessa förlustaffärer, och även om så
vore fallet ändras inte aktiebolagslagens krav på kontrollbalansräkning när
aktiekapitalet förbrukas – något som till slut händer vid kontinuerliga förluster.
Styrelse och VD:s aktiebolagsrättsliga ställning i denna fråga behöver lösas så att
styrelse och VD ”går fria” aktiebolagsrättsligt i dessa frågor.

Nedan presenteras de större uppdragen som idag inte bär sig ekonomiskt:








Primärvård i glesbygd: Väddö, Hallstaviks- och Bergshamra vårdcentral inklusive
Blidö. 2022 beräknas dessa medföra ett underskott om cirka 5 miljoner kronor.
Flera kunder inom personlig assistans där ersättningen från försäkringskassan inte
motsvarar det behov av timmar som individen har. Tiohundra AB har minimerat
underskottet för 13 kunder till endast 1,5 miljoner kronor.
Spelberoende: ett uppdrag som ålagts psykiatrin av KSON utan ytterligare ersättning.
Motsvarar cirka en halvtidstjänst, eller cirka 300 000 kronor.
Öppna förskolan: Uppdraget ersätts motsvarande en personal medan det krävs två
personer att driva verksamheten. Det motsvarar ett underskott om cirka 600 000
kronor.
Daglig sysselsättning inom socialpsykiatri: Ett fast belopp erhålls för uppdraget,
medan KSON biståndsbedömer allt fler individer till åtgärden, något som ökar krav
på bemanning och till slut medför att lokalerna inte räcker till. Med den trend som
råder kommer uppdraget sannolikt bli ytterligare ett förlustuppdrag.
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Primärvård i glesbygd bär sig inte ekonomiskt – möjliga åtgärder
Vårdcentralerna i glesbygden, dvs. Väddö, Hallstaviks- och Bergshamra/Blidö vårdcentral
går inte att bedriva inom ramen för vårdvalets ersättningar. En betydande del av ersättningen
är listningsersättning och antal boende och listade i upptagningsområdena är för lågt. År
2021 beräknas det sammantagna underskottet uppgå till cirka 10 miljoner kronor enligt
beräkningar gjorda på nu gällande förfrågningsunderlag. Beräkningar gjorda utifrån det nya
förfrågningsunderlaget och den bemanning som krävs ger en indikation om ett underskott
om cirka 5 miljoner kronor per år för dessa vårdcentraler.
Tiohundra AB ser inte att bolaget själv kan besluta om de strukturella åtgärder som står till
buds för att lösa frågan om en ekonomi i att driva primärvård i glesbygd. Samtliga alternativ
kräver beslut av KSON eller även respektive fullmäktige.








Forma LOV-ersättningsmodellen så att de innehåller en parameter som tar hänsyn till
geografi och befolkningstäthet. Till exempel kan folkmängd per församling användas
för att geografiskt avgränsa respektive vårdcentrals upptagningsområde.
Justera krav på öppethållande på vårdcentraler i glesbygd och eventuellt även justera
andra villkor för till exempel bemanning med olika kompetenser.
Exkludera vårdcentralerna i glesbygd från LOV och upphandla enligt LOU.
Försäljning av vårdcentral/-er. För ett antal år sedan försökte Tiohundra AB sälja
Hallstaviks vårdcentral utan framgång.
Tiohundra AB säger upp de vårdcentraler som inte bär sig inom ramen för det
tidsspann som gäller under våren för nytt förfrågningsunderlag för primärvården.
En särskild ersättning för primärvård i glesbygd, där KSON i särskild ordning
kompenserar för underskott som uppstår för att bedriva primärvård i glesbygd – se
lösning och dom gällande Västernorrland nedan.
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Särskilda boenden för äldre – låg beläggning och omoderna fastigheter
Låg beläggning i särskilda boenden
Från det att covid-19-pandemin bröt ut har beläggningen på särskilda boenden minskat.
Trots att besöksförbuden upphört fortsätter beläggningen att vara låg. Nedanstående graf
visar utvecklingen för tomma dygn i särskilt boende, en ökning med närmare 25 dygn varje
dag – eller 250 procent.

Privata utförare bygger nya moderna boenden i Norrtälje stad, vilket gör att utbudet ökar.
Små boenden är inte effektiva
Vidare har Tiohundra många små och äldre boenden. Nedanstående tabell visar hur många
boende det finns på bolagets samtliga särskilda boenden. Idag utgår en särskild
kompensation till bolaget för de minsta boendena.
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Utbudet ökar
Utbudet av privata särskilda boenden ökar. Snart öppnar 140 nya platser i Norrtälje, med risk
för överkapacitet.
Slitna fastigheter
De kommunala fastigheter och de lokaler kommunen förhyr där Tiohundra bedriver
verksamhet är många gånger i mycket dåligt skick och i stort behov av underhåll. Det är svårt
för bolaget att konkurrera med nybyggda privata boenden som både är större och mer
moderna.
Bolagets största boende, Birgittagården i Rimbo, har både tvättstuga och köksytor i dåligt
skick. Hjälpmedel är svåra att hantera på grund av trösklar ut till altaner och smala dörrar
som leder till brister i patient- och brukarsäkerhet med risk för klämskador.
Ängsgården i Norrtälje är mycket nedgånget. En ny kommunal detaljplan är under arbete för
området som – om den vinner laga kraft - innebär att ett helt nytt bostadsområde byggs. och
Nuvarande fastigheter kan då komma att rivas. I detaljplanearbetet ingår i dagsläget ett nytt
boende. Vem som ska bygga och driva ett sådant är oklart.
Föreslagna åtgärder
Bolaget har vid ett tillfälle föreslagit att stänga ett av de mindre boendena, men detta
godkändes inte av KSON:s direktion.
Ytterligare tänkbara förslag på åtgärder


KSON ger bolaget rätt att flytta boende inom befintlig organisation så att
verksamheten kan drivas mer koncentrerat och effektivt
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Ändra säbo-platser till demensplatser. Förslaget har dock inte väckt gehör hos KSON
då det finns tillräckligt med demensplatser. Kan finnas behov av ombyggnation för
förändringen.
Stänga korttidsboende och öppna det på en annan enhet i till exempel Rimbo.
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Datum: 2021-05-11
Dnr: 2021-000105 042

Avdelningschef Henrik Hagblom

Direktionen 2021-05-19

Kommunalförbundets långsiktiga plan till 2031
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till långsiktig plan till 2031.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
beslutade 2021-02-10 § 3 om att anta förslaget till överenskommelse mellan
medlemmarna, i syftet att stärka förutsättningarna för effektiv styrning. Förslaget
har därefter antagits av både fullmäktige i Region Stockholm 2021-03-23 § 39 och
kommunfullmäktige Norrtälje kommun 2021-02-22 § 7). I överenskommelsen
ingår bland annat att KSON redovisar en långsiktig plan för en hållbar verksamhet med en ekonomi i balans. Denna långsiktiga plan har sin utgångspunkt i
förvaltningens förslag till budgetunderlag och verksamhetsplan 2022-2024
dnr 2021-000076 049).
Då Coronapandemin förändrat Norrtäljebornas konsumtion av vård och omsorg
2020-2021 har utfall 2019 använts som utgångspunkt i beräkningarna. Där
konsumtion per åldersgrupp finns tillgänglig har denna räknats om utifrån
Norrtälje kommuns befolkningsprognos till 2031 års befolkningsstruktur. Antalet
personer i åldern 80 år och äldre beräknas öka från 4 103 personer år 2019 till
7 512 personer år 2031, en ökning med 83 procent.
Nettokostnaderna inom vård och omsorg domineras av personalkostnader och
det finns ingenting som talar för att KSON:s kostnader över tid kommer att
avvika från riket i övrigt. Beräkningarna baserats därför på genomsnittskostnader i
riken, där officiella sådana uppgifter finns.
För att undvika felbedömningar kring pris- och löneutveckling under det
kommande decenniet redovisas samtliga beräkningar i 2021 års pris- och löneläge.
Förändringar i nettokostnader mellan beräkningarna för 2031 och planen för 2024
har därefter fördelats jämnt över åren (se nedanstående tabell).

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Tabell
Prognosticerad nettokostnad för KSON:s verksamhetsområden för 2025-2031 i
pris- och löneläge 2021 (mnkr).
Nettokostnader per
verksamhetsområde
(mnkr)
Specialiserad vård
Primärvård, exkl.
läkemedel
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning
Summa nettokostnader

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1
338,1
418,9

1
429,0
413,9

1
519,9
409,0

1
610,8
404,0

1
701,7
399,0

1
792,6
394,0

1
883,6
389,0

455,6
932,4

482,6
1
048,5
85,0
3
459,0

509,6
1
164,5
87,6
3
690,6

536,6
1
280,5
90,3
3
922,2

563,5
1
396,6
92,9
4
153,8

590,5
1
512,6
95,6
4
385,3

617,5
1
628,6
98,2
4
616,9

82,3
3
227,4

Planen bygger på att verksamheter är väl anpassade till gällande krav och behov
och att sammanhållen vård och omsorg kan bedrivas även år 2031 och att
KSON:s helägda dotterbolag Tiohundra AB redovisar positiva resultat. Då snittkostnaderna i riket utgör beräkningsgrunden torde kapitaltjänstkostnader för
investeringar i exempelvis Norrtälje sjukhus, verksamhetslokaler och boenden
vara inräknade. Härutöver kommer investeringar att behövas i digitalisering,
robotisering och systemstöd för en sammanhållen vård och omsorg samt investeringar avseende framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
Bilagor
Långsiktig plan till 2031.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)

Intern
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Långsiktig plan till 2031
för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Organisationsnummer:
222000‐1891

Dnr: KSON 2021‐000105‐042
2021‐05‐11
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1. Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har antagit ett
ett förslag till överenskommelse mellan medlemmarna – Region Stockholm och Norrtälje kommun - i syftet att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning. Förslag har därefter antagits av
både medlemmarnas fullmäktige. I överenskommelsen ingår bland annat att KSON redovisar en
långsiktig plan för en hållbar verksamhet med en ekonomi i balans.
Då coronapandemin förändrat Norrtäljebornas konsumtion av vård och omsorg 2020-2021, har
så långt möjligt utfall 2019 använts som utgångspunkt i beräkningarna. Denna konsumtion per
åldersgrupp har räknats om utifrån Norrtälje kommuns befolkningsprognos till 2031 års befolkningsstruktur.
Mellan 2019 och 2031 prognosticeras invånarna i Norrtälje kommun öka med 24,8 procent. Befolkningsstrukturen väntas samtidigt förändras, framför allt i att andelen invånare 80 år och äldre
ökar från dagens 6 till 10 procent.
Nettokostnaderna inom svensk vård och omsorg domineras av personalkostnader och det finns
ingenting som talar för att KSON:s kostnader över tid kommer att avvika från riket i övrigt. Beräkningarna baserats därför på genomsnittskostnader i riken, där sådana finns tillgängliga.
Planen för 2031 redovisas i pris- och löneläge 2021. Förändringar i nettokostnader mellan beräkningarna för 2031 och planen för 2024 har fördelats jämnt över åren, uppdelad i KSON:s verksamhetsområden (se tabell 1).
Denna långsiktiga plan har sin utgångspunkt i förvaltningens förslag till budgetunderlag och
verksamhetsplan 2022-2024 (Dnr: 2021-000076-049).
Tabell 1
Prognosticerad nettokostnad per verksamhetsområde för åren 2025-2031 i pris- och löneläge
2021 (mnkr).
Nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr)
Specialiserad vård
Primärvård, exkl. läkemedel
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning
Summa nettokostnader

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1 338,1
418,9
455,6
932,4
82,3
3 227,4

1 429,0
413,9
482,6
1 048,5
85,0
3 459,0

1 519,9
409,0
509,6
1 164,5
87,6
3 690,6

1 610,8
404,0
536,6
1 280,5
90,3
3 922,2

1 701,7
399,0
563,5
1 396,6
92,9
4 153,8

1 792,6
394,0
590,5
1 512,6
95,6
4 385,3

1 883,6
389,0
617,5
1 628,6
98,2
4 616,9

Nettokostnaderna 2031 inom primärvården torde vara underskattad, då kommunens befolkningsstruktur även framgent väntas avvika från riket som helhet. Vad gäller resterande verksamhetsområden har vård- och omsorgskonsumtionen per åldersgrupp 2019 räknats om till 2031 års befolkningsvolym och befolkningsstruktur.
KSON:s plan bygger på att verksamheter är väl anpassade till gällande krav och behov och att en
sammanhållen vård och omsorg kan bedrivas även år 2031 samt att KSON:s helägda Tiohundra
AB redovisa positiva resultat. Då snittkostnaderna i riket utgör beräkningsgrunden torde kapitaltjänstkostnader för investeringar i exempelvis Norrtälje sjukhus, verksamhetslokaler och boenden
vara inräknade. Härutöver kommer investeringar att behövas i digitalisering, robotisering och
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systemstöd för en sammanhållen vård och omsorg samt investeringar avseende framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

2. Inledning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) antog den 10
februari 2021 (§ 3) ett förslag till överenskommelse mellan medlemmarna, i syftet att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning, så att verksamheten kan utvecklas med de fördelar som
Norrtäljemodellen innebär. Överenskommelsen har därefter antagits av fullmäktige både i Norrtälje kommun (protokoll 2021-02-22, §7) och Region Stockholm (protokoll 2021-03-23, §39). Enligt överenskommelse ska KSON bland annat redovisa en långsiktig plan för en hållbar verksamhet med en ekonomi i balans.

2 Utgångspunkter
Syftet med planen är att uppfylla förbundsordningens målsättning att för invånarna i Norrtälje
kommun åstadkomma sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet och tillgänglighet för individen samt att ge förutsättningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordningsoch effektivitetsvinster.
Denna långsiktiga plan har sin utgångspunkt i förvaltningens förslag till budgetunderlag och
verksamhetsplan 2022-2024 (Dnr: 2021-000076-049). Utifrån denna har dels Norrtälje kommuns
senaste befolkningsprognos till och med 2031 (april 2020) beaktats, dels genomsnittliga nettokostnaderna per verksamhet i riket, då sådana finns tillgängliga. För jämförbarheten redovisas beräkningarna i 2021 års pris- och löneläge, uppräknade antingen med LPIK eller PKV. För faktiska volymer har utfall från 2019 använts som ”normalår”, då vård- och omsorgssystemet i stort
ställts om under pandemiåren 2020-2021. Skillnaden mellan beräknade nettokostnader 2031 och
planen för 2024 har därefter fördelats jämnt mellan åren 2025-2030.

2.1 Befolkningsutveckling
Befolkningsstrukturen i Norrtälje kommun väntas förändras till 2031 jämfört med idag, framför
allt i att andelen invånare 80 år och äldre ökar från dagens 6 till 10 procent. Samtidigt beräknas
andelen invånare 19-64 år minska från 53 till 51 procent och de under 19 år öka från 19 till 20
procent (se tabell 2.1). Antalet personer i åldern 80 år och äldre beräknas öka från 4 103 personer
år 2019 till 7 512 personer år 2031, en ökning med 83 procent.

2.2 Snittkostnader i riket
Planen bygger på att KSON:s verksamheter är väl anpassade till gällande krav och behov. Då
vissa av KSON:s verksamhetsområden idag har behov av investerings- och underhållsåtgärder,
inte minst vad gäller särskilda boendeformer och Norrtälje sjukhus, har beräkningarna baserats på
genomsnittskostnaderna i riket, där officiella sådana uppgifter finns tillgängliga. Det finns inget
som talar för att de dominerande kostnaderna för personal och lokaler kommer att vara lägre för
KSON än snittet i riket.
De senast tillgängliga genomsnittskostnaderna för riken har hämtats från Sveriges kommuner och
regioner (Kolada, KPP m.fl.), Statistiska centralbyrån (SCB) med flera nationella källor, oftast avseende 2019.
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Tabell 2.1
Antalet invånare i Norrtälje kommun. Folkmängden den 31 december, utfall 2019 (SCB) och prognos 2020-2031 (Norrtälje kommun, april 2020).
Åldersgrupp

Utfall
2019

Prognos

2019

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2031

0-1

1 180

2%

1 397

1 434

1 464

1 495

1 506

1 514

1 502

2%

2-5

2 619

4%

2 926

3 015

3 096

3 171

3 221

3 266

3 278

4%

6-9

2 579

4%

2 956

3 035

3 099

3 180

3 264

3 333

3 381

4%

10-12

1 913

3%

2 277

2 336

2 351

2 392

2 427

2 463

2 497

3%

13-15

1 900

3%

2 201

2 242

2 327

2 412

2 460

2 470

2 491

3%

16-18

1 938

3%

2 159

2 234

2 339

2 339

2 367

2 440

2 495

3%

19-24

3 507

6%

4 021

4 098

4 146

4 286

4 332

4 401

4 377

6%

25-44

13 874

22%

15 965

16 444

16 840

17 255

17 484

17 679

17 673

23%

45-64

16 296

26%

17 157

17 374

17 593

17 796

17 892

18 059

18 158

23%

65-79

12 713

20%

13 561

13 662

13 802

14 002

14 298

14 566

14 816

19%

80-84

2 146

3%

3 347

3 608

3 740

3 805

3 774

3 769

3 667

5%

85-89

1 218

2%

1 639

1 732

1 883

2 059

2 256

2 417

2 601

3%

739

1%

902

943

997

1 063

1 119

1 180

1 244

2%

62 622

100%

70 507

72 156

73 677

75 256

76 400

77 558

78 180

100%

90Totalt

2.3 Pris‐ och löneutveckling
En stor osäkerhetsfaktor är att försöka prognosticera pris- och löneutveckling de kommande tio
åren. För att eliminera denna osäkerhet har därför beräkningarna gjort i 2021 års pris- och löneläge. Som omvandlingsnyckel har då antingen landstingsprisindex, exklusive läkemedel (LPIK)
eller prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används, beroende på vem av medlemmarna
som överlåtit verksamhet till KSON (se tabell 2.3).
Tabell 2.3
Landstingsprisindex, exklusive läkemedel (LPIK) och prisindex för kommunal verksamhet
(PKV). Källa: Sveriges kommuner och regioner.
Pris- & löneindex
LPIK
PKV

Utfall
2019
3,0%
2,7%

Prognos
2020
0,8%
1,8%

Prognos
2021
3,1%
1,9%

2.4 Osäkerheter
Denna plan utgår från dagens kunskap om verksamhet och behov. Inte minst coronapandemin
har visat att förutsättningarna kan förändras snabbt. Vi har idag svårt att exempelvis förutse långsiktiga effekterna av pandemin, vad artificiell intelligens kan innebära eller vilka möjligheter som
annan teknisk och medicinsk utveckling kan bidra med. Det samma gäller hot som till exempel
effekter av klimatförändringar, politiska och/eller ekonomiska omdaningar globalt, regionalt och
lokalt.
Vad gäller vård- och omsorgskonsumtionen är utgångspunkten volymutfallen för 2019. Den äldre
befolkningen väntas samtidigt bli friskare och mer självständiga i framtiden. Å andra sidan lever
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vi längre, där de sista levnadsåren fortsatt torde kännetecknas av hög vård- och omsorgskonsumtion.

3 Verksamhetsområden
KSON har, utifrån förbundsordningen, delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden enligt följande, beroende på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:
 Specialiserad vård, där KSON har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun
samordnas med Region Stockholm,
 Primärvård, där KSON har produktionsansvar inom Norrtälje kommun och som samordnas med omsorgen,
 Ordinärt boende, där KSON har befolknings- och produktionsansvar (vistelsebegreppet)
och
 Särskilda boendeformer, där KSON har befolkningsansvar, där utbudet är beroende av
Norrtälje kommuns bostadsförsörjning.
Utifrån det som beskrivs i avsnitten 3.1-3.4 nedan prognosticeras den sammanhållna vård och
omsorgen i Norrtälje kommun behöva följande resurser åren 2025-2031 (tabell 3).
Tabell 3.
Prognosticerad nettokostnad för KSON:s verksamhetsområden för åren 2025-2031 i pris- och
löneläge 2021 (mnkr).
Nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr)
Specialiserad vård
Primärvård, exkl. läkemedel
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning
Summa nettokostnader

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1 338,1
418,9
455,6
932,4
82,3
3 227,4

1 429,0
413,9
482,6
1 048,5
85,0
3 459,0

1 519,9
409,0
509,6
1 164,5
87,6
3 690,6

1 610,8
404,0
536,6
1 280,5
90,3
3 922,2

1 701,7
399,0
563,5
1 396,6
92,9
4 153,8

1 792,6
394,0
590,5
1 512,6
95,6
4 385,3

1 883,6
389,0
617,5
1 628,6
98,2
4 616,9

3.1 Specialiserad vård
På uppdrag av KSON driver Tiohundra AB dels Norrtälje sjukhus, vilket är ett länsdelssjukhus,
dels psykiatrisk öppenvård. Norrtäljebornas behov av vård vid läns- och regionsjukhus samt psykiatrisk slutenvård köper KSON av Region Stockholm. Prognosen för åren 2025-2031 framgår av
tabell 3.1.
Tabell 3.1
Prognosticerad nettokostnad inom specialiserad vård för invånare i Norrtälje kommun för åren
2025-2031 i pris- och löneläge 2021 (mnkr).
Nettokostnad specialiserad
vård (mnkr)
Norrtälje sjukhus (somatisk vård)
Somatisk specialistvård i Region
Stockholm
Psykiatri
Övrigt
Summa

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

617,7
520,3

657,6
554,4

697,5
588,6

737,4
622,7

777,4
656,9

817,3
691,0

857,2
725,2

153,2
64,9
1 356,1

162,1
69,9
1 444,0

170,9
74,9
1 531,9

179,7
79,9
1 619,8

188,5
84,9
1 707,7

197,4
90,0
1 795,6

206,2
95,0
1 883,6
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3.1.1 Norrtälje sjukhus
Prognosticerade nettokostnader baseras på den vård som invånarna i Norrtälje kommun i olika
åldersgrupper konsumerade vid Norrtälje sjukhus 2019, vilket framgår av figur 3.1.1.
Figur 3.1.1
Somatisk öppen och sluten vård av invånare i Norrtälje kommun vid Norrtälje sjukhus 2019 uppdelad i åldersgrupper.

Norrtäljebornas vårdkonsumtion per åldersgrupp 2019 har räknats om till befolkningsstrukturen
2031. Snittkostnaden 2019 i riket för länsdelssjukhus var 55 776 kronor per vårdtillfälle och 3 605
kronor per besök. Justerat med LPIK till 2021 års pris- och löneläge motsvarar detta 57 951 och
3 697 kronor per vårdepisod. Sammantaget summerar nettokostnaden för vård av Norrtäljebor
till 857,2 miljoner kronor 2031, i 2021 års pris- och löneläge.
3.1.2 Somatisk specialistvård i Region Stockholm
KSON ansvarar för konsumtion av specialiserad somatisk hälso- och sjukvård inom Stockholms
län för Norrtälje kommuns invånare, med vissa undantag. Vad gäller nuvarande sjukhusavtal
inom Region Stockholm löper dessa ut 2024 och nya ska tecknas. Hur dessa kommer att utformas är idag inte känt.
KSON:s förvaltning har inte tillgång till Norrtäljebornas vårdkonsumtion per åldersgrupp vid
Region Stockholms sjukhus. I stället antas att konsumtionen har samma åldersfördelning som vid
Norrtälje sjukhus (se avsnitt 3.1.1). Den beräknade volymökningen mellan åren 2021 och 2031
blir därmed 65 procent. Med utgångspunkt i det KSON budgeterat för dessa verksamheter 2021
beräknas kostnaden för somatisk specialistvård i Region Stockholm till 725,2 miljoner kronor
2031, i 2021 års pris- och löneläge.
3.1.3 Psykiatri
KSON bekostar Norrtäljebornas psykiatriska vård, med vissa undantag. På uppdrag av KSON
tillhandahåller Tiohundra AB öppen och Region Stockholm sluten psykiatrisk vård.
I likhet med primärvården finns ingen officiell statistik över snittkostnaden per vårdtillfälle eller
besök i riket inom psykiatrisk vård. I stället redovisas nettokostnad per invånare i riket. Kostnaden 2019 för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel, var 2 537 kronor (källa: Kolada).
Omräknat med LPIK till 2021 års pris- och löneläge ökar detta till 2 637 kronor per invånare.
Med en väntad befolkning 2031 om totalt 78 180 invånare motsvarar detta en nettokostnad om
206,2 miljoner kronor, i 2021 års pris- och löneläge.
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3.1.3 Övrigt
I kategorin övrigt ingår här avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), inklusive medicinsk service,
privatläkare arvoderad enligt lag om läkarvårdsersättning, transport och förvaring av avlidna samt
och rehabiliteringsgarantin. För detta har KSON budgeterat 57,9 miljoner kronor 2021. Med den
prognosticerade volymförändringen för sjukhusen enligt ovan (se avsnitt 3.1.1 och 3.1.2) väntas
kostnaden för övrigt uppgå till 95,0 miljoner kronor 2031, i 2021 års pris- och löneläge.

3.2 Primärvård
Nettokostnaden för primärvård mäts för riket per invånare, inte uppdelad i konsumtion per åldersgrupper. 2019 var den totala nettokostnaden i riket för primärvård, exklusive läkemedel,
4 788 kronor per invånare (källa: Kolada). Uppräknad med LPIK till 2021 års pris- och löneläge
motsvarar detta 4 967 kronor per invånare.
Norrtälje kommun väntas som sagt ha 78 180 invånare år 2031. KSON:s nettokostnad 2031, i
2021 års pris- och löneläge, skulle därmed bli 389,0 miljoner kronor, exklusive läkemedel. Detta
bygger dock på att befolkningsstrukturen i Norrtälje kommun 2031 är den samma som i riket i
övrigt, dock är så inte fallet. Invånarna i Norrtälje kommun väntas även år 2031 ha en större andel invånare 65 år och äldre (diagram 3.2).
Diagram 3.2
Befolkningsstrukturen 2031 i Norrtälje kommun jämfört med riket som helhet (Källa: SCB).
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Norrtälje

Riket

Den nationella uppdelningen mellan (i) vård som ges av allmänläkare, inklusive primärjourverksamhet, (ii) sjuksköterskevård i primärvården och (iii) primärvårdsansluten hemsjukvård (samtliga exklusive läkemedel), tillämpas inte av KSON beroende på att KSON:s utbud innefattar
“kundval” - ett gemensamt valfrihetssystem innehållande basal hemsjukvård, hemrehabilitering
och hemtjänst - och nattorganisation. Dessa tre verksamheter redovisas därför samlat i tabell 3.2.
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Tabell 3.2
Beräknad nettokostnad inom primärvården Norrtälje kommun för åren 2025-2031 i pris- och löneläge 2021 (mnkr).
Nettokostnad primärvård
(mnkr)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Allmänläkar- och sjuksköterskevård, inkl. jour, samt primärvårdsansluten hemsjukvård

295,3

291,7

288,1

284,5

280,9

277,3

273,7

Barnhälsovård
Mödrahälsovård
Sjukgymnastik & arbetsterapi
Övrig primärvård
Summa

13,3
11,0
40,2
41,9
401,8

14,7
12,2
40,5
40,6
399,7

16,0
13,4
40,8
39,3
397,6

17,3
14,6
41,0
38,0
395,4

18,6
15,8
41,3
36,7
393,3

20,0
16,9
41,6
35,4
391,2

21,3
18,1
41,8
34,0
389,0

Mot bakgrund av att befolkningsstrukturen i Norrtälje kommun fortsatt väntas ha en större andel
invånare 65 år och äldre 2031 torde KSON:s nettokostnader i tabell 3.2 vara i underkant. Till
detta kommer ”god och nära vård” - en planerad överföring från specialiserad till primärvård som
i denna långsiktsprognos inte finns resurser att beakta.
KSON har inga, eller i vart fall mycket små, möjligheter att påverka kostnaderna för Norrtäljebornas nyttjande av läkemedelsförmån. Kostnaden för förmånen är heller inte en del av den sammanhållna vården och omsorgen i Norrtälje kommun. Ansvaret för läkemedelsförmånen föreslås
därför återgå till Region Stockholm och har därmed inte tagits med här.

3.3 Ordinärt boende
Ordinärt boende omfattar insatser för de som bor kvar hemma, bland annat med insatser enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). KSON:s kommunalt finansierade insatser i ordinärt boende framgår av tabell 3.3.
Tabell 3.3
Prognosticerad nettokostnad inom ordinärt boende för åren 2025-2031 i pris- och löneläge 2021
(mnkr).
Nettokostnad inom ordinärt
boende (mnkr)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Hemtjänstinsatser i kundval och
nattorganisation

265,9

290,6

315,3

340,1

364,8

389,5

414,3

LSS-insatserna 9:2-5, 9:7 & 9:10
Assistansersättning SFB
Turbundna resor
Boendestöd
Bostadsanpassningsbidrag
Övrigt inom ordinärt boende
Summa

111,4
27,4
17,2
12,0
2,0
31,5
467,5

110,6
26,5
17,8
12,3
4,1
30,6
492,5

109,9
25,6
18,4
12,6
6,1
29,7
517,5

109,1
24,6
18,9
12,8
8,2
28,7
542,5

108,3
23,7
19,5
13,1
10,2
27,8
567,5

107,6
22,8
20,1
13,4
12,3
26,9
592,5

106,8
21,9
20,7
13,7
14,3
25,9
617,5

3.3.1 Hemtjänstinsatser i kundval & nattorganisation
Kundvalets och nattorganisationens hemtjänstinsatser domineras av brukare som är 65 år och
äldre (93 %), där andelen 2019 i åldersgruppen 65-79 som har hemtjänst utgjorde 3 procent, andelen i åldersgruppen 80-84 var 14 procent, andelen i gruppen 85-89 år 25 procent och andelen
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för dem 90 år och äldre 35 procent. Med detta och befolkningsprognosen som utgångspunkt har
antalet kunder 2031 beräknats (se diagram 3.3.1).
Den genomsnittliga kostnaden per brukare för hemtjänst i riket var 180 054 kronor (källa:
Kolada). Justerat för PKV motsvarar detta 186 778 kronor per brukare i pris- och löneläge 2021.
Omräknat till 2031 års befolkningsstruktur ger detta en nettokostnad för hemtjänst 2031 om
414,3 miljoner kronor, i 2021 års pris- och löneläge.
Resterande delar av kundvalet – det vill säga basal hemsjukvård och hemrehabilitering, inklusive
hälso- och sjukvårdsinsatser av ej legitimerad personal – inkluderas i avsnittet primärvård.
Diagram 3.3.1
Andel Norrtäljebor per åldersgrupp som beviljats hemtjänst 2019.

3.3.2 LSS‐insatser
Antalet brukare 2019 per åldersgrupp med inom LSS-insatserna personlig assistans (9:2), ledsagarservice (9:3), kontaktperson (9:4), avlösarservice (9:5), korttidstillsyn (9:7) och daglig verksamhet (9:10) framgår av tabell 3.3.2.
Tabell 3.3.2
Antal brukare med LSS-insatser 2019 per åldersgrupp (färre än 10 redovisas ej).
Antal brukare med LSS-insatser 2019 per åldersgrupp

Personlig Ledsa- Kontaktassistans gar-serperson
(9:2)
vice (9:3)
(9:4)

Avlösarservice
(9:5)

10

15

0-18
19-64

13

10

65Summa

Korttids- Daglig
tillsyn verksam(9:7)
het (9:10)

94

275

16
22

20

120

18

20

281

Då antalet i vissa åldersgrupper per insats är färre än 10 personer redovisas endast totala antalet.
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar snittkostnaderna per insats för riket som helhet, där de
senaste uppgifterna avser 2018. Dessa har räknats upp med PKV till 2021 års pris- och löneläge.
Sammantaget innebär detta en nettokostnad om 106,8 miljoner kronor år 2031, i 2021 års prisoch löneläge.
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3.3.3 Assistansersättning SFB
Försäkringskassan ansvarar för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). KSON
har då att betala för de första tjugo timmarna per brukare och vecka. Brukarna domineras av personer i åldern 19-79 år (82 %). Utfallet 2019 var 17,8 miljoner kronor, vilket i snitt motsvarar 212
215 kronor per brukare och år. Uppräknat till 2021 års pris- och löneläge (PKV) motsvarar
220 140 kronor per brukare och år. Åldersfördelningen i målgruppen framgår av diagram 3.3.3.
Diagram 3.3.3
Antal brukare med assistansersättning per åldersgrupp som Försäkringskassan fakturerat KSON
2019.

Antalet brukare per åldersgrupp har räknats om utifrån befolkningsprognosen 2031. Sammantaget innebär beräkningen en nettokostnad om 21,9 miljoner kronor år 2031, i 2021 års pris- och
löneläge.
3.3.4 Turbundna resor
Ansvaret för färdtjänst har i avtal överförts från Norrtälje kommun till Region Stockholm, utom
vad gäller resor föranledda av KSON:s beslut om aktiviteter för äldre och funktionshindrade – så
kallade turbundna resor. De dominerande målgrupperna för turbundna resor är personer med
hemtjänst och daglig verksamhet LSS, där den sistnämnda gruppen står för 2/3 av antalet resor.
Åldersfördelningen 2019 framgår av diagram 3.3.4.
Diagram 3.3.4
Antal brukare av turbundna resor per åldersgrupp 2019.
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Snittkostnader för dessa insatser finns inte tillgänglig på riksnivå. Utgångspunkten i beräkningen
är därför KSON:s snittkostnad per brukare 2019, uppräknad med PKV. Antalet brukare per åldersgrupp 2019 har härtill räknats om utifrån befolkningsprognosen 2031. Sammantaget innebär
beräkningen en nettokostnad om 20,7 miljoner kronor år 2031, i 2021 års pris- och löneläge.
3.3.5 Boendestöd
Boendestöd riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i egen bostad. Någon snittkostnad för riket har inte kunnat hittas. Istället har KSON:s nettokostnad 2019 används,
som var 11,0 miljoner kronor fördelat på i snitt 225 brukare i åldern 19-79 år. Omräknat med
PKV till 2021 års pris- och löneläge motsvarar detta 51 000 kronor per brukare. Antalet brukare
väntas öka med 20,0 procent till 2031, vilket sammantaget innebär en nettokostnad om 13,7 miljoner kronor år 2031, i 2021 års pris- och löneläge.
3.3.6 Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidrag avser vanligtvis invånare 65 år och äldre (77 %). Basera på åldersfördelning i antalet av KSON beviljande bidrag 2019 har en prognos gjort för 2031. Boverkets medelkostnad 2019 om 19 203 kronor per bidrag har räknats upp med PKV till 2021 års pris- och
löneläge. Sammantaget innebär detta en nettokostnad om 14,3 miljoner kronor år 2031, i 2021 års
pris- och löneläge.
3.3.4 Övrigt
Under övrigt har ett antal mindre verksamheter samlats, som riktar sig till olika åldersgrupper allt från öppen förskola (2-5 år) till dagverksamhet för personer med demenssjukdom (19-64 år).
För 2019 var utfallet 22,1 miljoner kronor budgeterats för detta. Uppräknad med PKV till 2021
års pris- och lönenivå motsvarar detta en nettokostnad om 25,4 miljoner kronor år 2031, i 2021
års pris- och löneläge. Befolkningen som helhet mellan 2019 och 2031 antas härtill öka med 24,8
procent, vilket sammantaget ger en nettokostnad om 25,9 miljoner kronor 2031, i 2021 års prisoch löneläge.

3.4 Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso- och
sjukvårdsinsatser, vilket ingår i avsnittet primärvård. De mest resurskrävande verksamheterna för
KSON framgår av tabell 3.4.
Tabell 3.4
Prognosticerad nettokostnad inom särskilda boendeformer för åren 2025-2031 i pris- och löneläge 2021 (mnkr).
Nettokostnad inom särskilda
boendeformer (mnkr)
Särskilt boende för äldre
LSS-boenden 9:6, 9:8 & 9:9
Hem för vård & boende (HVB)
Korttidsboende (SoL)
Övrigt - särskilda boendeformer
Summa

Plan
2025
671,8
204,0
62,0
23,9
0,8
962,5

Plan
2026

Plan
2027

Plan
2028

Plan
2029

Plan
2030

Plan
2031

768,3
216,9
62,2
25,2
1,0
1 073,5

864,9
229,9
62,3
26,4
1,1
1 184,6

961,4
242,9
62,5
27,6
1,2
1 295,6

1 058,0
255,9
62,6
28,9
1,3
1 406,6

1 154,5
268,8
62,8
30,1
1,4
1 517,6

1 251,1
281,8
62,9
31,3
1,5
1 628,6
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3.4.1 Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre, inklusive parboende, domineras av personer som är 65 år och äldre (99
%), där andelen i åldersgruppen 65-79 var 1 procent 2019, i åldersgruppen 80-84 var andelen 7
procent, i gruppen 85-89 år 15 procent och för dem 90 år och äldre 39 procent (se diagram 3.4).
Diagram 3.4
Andel av personer 2019 i respektive åldersgrupp med särskilt boende för äldre, inklusive parboende.

Om den äldre befolkningen å ena sidan blir friskare, lever de å andra sidan längre. Andelen i behov av särskild boende för äldre antas därmed sammantaget vara konstant. Med andelen i respektive åldersgrupp 2019 har antalet kunder 2031 prognosticerats.
Den genomsnittliga kostnaden per brukare i särskilt boende för äldre i riket var 871 165 kronor
2018 (källa: Kolada). Justerat för PKV motsvarar detta 928 096 kronor i 2021 års pris- och löneläge. Sammantaget prognosticeras en nettokostnad för särskilt boende för äldre år 2031 om
1 251,1 miljoner kronor, i 2021 års pris- och löneläge.
3.4.2 LSS‐boenden
LSS-boende för vuxna (LSS 9:9) berör åldersgruppen 19 år och äldre och omfattade 2019 knappt
200 personer eller cirka 0,4 procent av den totala åldersgruppen. Att statistiskt förutse så små volymer är vanskligt. Här har vi likväl utgått från förändringen i gruppen mellan 2021 och 2031.
Enligt SCB var snittkostnaden 2018 i riket 969 181 per plats, vilket omräknat till 2021 års prisoch löneläge motsvarar 1 032 517 kronor. I pris- och löneläge 2021 skulle därvid kostnaden 2031
uppgå till 245,7 miljoner kronor.
Antalet barn eller ungdomar boende i familjehem eller bostad med särskild service (LSS 9:8) är
sällan över tio personer, vilket gör volymen svårt att prognostisera. Vi har ändå utgått från förändringen i antalet tonåringar mellan 2021 och 2031. Volymen är dock till stor del beroende av
Norrtälje kommuns placeringar i särskolor utanför kommunen.
Enligt SCB var snittkostnaden i riket 1 211 476 per plats 2018, vilket omräknat till 2021 års prisoch löneläge (PKV) motsvarar 1 290 646 kronor. I prisläge 2021 skulle därvid kostnaden 2031
uppgå till 16,8 miljoner kronor.
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Antal personer med korttidsvistelse enligt LSS (9:6) omfattade 2019 också små volymer. SCB:s
snittkostnad per plats 2018 omräknad till 2021 års pris och löneläge (PKV) motsvarar 311 143
kronor, vilket beräknas innebära en nettokostnad år 2031 om 19,3 miljoner kronor.
Sammantaget prognosticeras LSS-boenden (LSS 9:6 9:8 & 9:9) summera till 281,8 miljoner kronor år 2031, i 2021 års pris- och löneläge.
3.4.4 Hem för vård eller boende (HVB)
Någon nationell statistik kring snittkostnaderna avseende hem för vård eller boende (HVB) har
inte hittats. Sveriges kommuner och regioner (SKR) anger däremot i ett remissyttrande från 2020
att “SKR räknar med en genomsnittlig kostnadsnivå på 2 350 kronor/dygn”1. Omräknat till i
2021 års pris- och löneläge (PKV) motsvarar detta 874 047 kronor per årsplats, vilket utifrån befolkningsprognosen ger en nettokostnad om 62,9 miljoner kronor år 2031, i pris- och löneläge
2021.
3.4.5 Korttidsboende (SoL)
Nettokostnaden för korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL), eller hem för viss annan heldygnsvård, antas motsvara kostnadsförändringen inom hemtjänst (avsnitt 3.3.1).
3.4.6 Övrigt
Under övrigt ingår akut- och buffertförråd samt transport och förvaring av avlidna vars kostnadsutveckling väntas följa förändringen i särskilt boende för äldre (avsnitt 3.4.1).

4 KSON:s förvaltning
KSON:s förvaltning har här delats in i politisk verksamhet, kommunal och övrig förvaltning.
Den kommunala delen av KSON:s förvaltning beror på antalet omsorgskunder och har för 2021
budgeterats till 46,1 miljoner kronor. Då kommunens vuxna befolkning (19 år och äldre) väntas
öka med 20 procent mellan 2021 och 2031 beräknas även kostnaden för denna bemanning öka i
motsvarande grad, reducerat med effektiviseringar om 2 procent. Nettokostnaden för detta år
2031 prognosticeras därmed till 54,2 miljoner kronor, i 2021 års pris- och löneläge.
KSON:s övriga förvaltning har budgeterats till 26,2 miljoner kronor 2021, vilket motsvarar 0,9
procent av medlemsbidragen. Motsvarande andel 2031 summerar till 42,0 miljoner kronor, i 2021
års pris- och löneläge (se tabell 4).
Tabell 4
Prognosticerad nettokostnad för KSON:s förvaltning åren 2025-2031 i pris- och löneläge 2021
(mnkr).
Nettokostnad för KSON:s förvaltning (mnkr)
Politik
Kommunal förvaltning
Övrig förvaltning
Summa

2025
2,0
49,7
30,6
82,3

2026

2027

2,0
50,5
32,5
85,0

1

2,0
51,2
34,4
87,6

2028
2,0
52,0
36,3
90,3

2029
2,0
52,7
38,2
92,9

2030

2031

2,0
53,5
40,1
95,6

Yttrande: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. ome‐
delbar placering, sekretess och skolgång, Sveriges kommuner och regioner, 2020‐10‐23.
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5 Investeringar
I ovanstående prognoser för år 2031 har inräknats kapitaltjänstkostnader för investeringar i Norrtälje sjukhus (avsnitt 3.2.1), i verksamhetslokaler (avsnitt 3.3) och i särskilda boenden (avsnitt 3.4).
Respektive medlems internbank behöver dock bistå med kapital till detta. Norrtälje kommun behöver härtill inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SFS 2001:453 5 kap. 5 §)
samt bostäder med särskild service (5 kap 7 §).
Investeringar i syfte att effektivisera och modernisera arbetssätt och metoder kommer att behövas i stor omfattning under perioden. Det handlar om digitalisering, robotisering och systemstöd
för en sammanhållen vård och omsorg. Investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
för KSON och Tiohundra AB behöver troligen finansieras separat.

6 Tiohundra AB
I ovanstående prognos ingår skäliga ersättningar till vård- och omsorgsgivare som arbetar på uppdrag av KSON, inklusive verksamhet i egen regi inom Tiohundra AB. Därmed förväntas Tiohundra AB redovisa positiva ekonomiskt resultat för åren 2025-2031.
Det som inte kan finansieras inom ramen för detta är dels investeringar inom FVM dels förändringar i Tiohundra AB:s pensionsskuld, på grund av fluktuationer i diskonteringsräntan. Det sistnämnda går att försäkra sig mot, men har hitintills bedömts som allt för kostsamt.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)

Datum: 2021-04-29
Dnr: 2021-000128 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-05-19

Yttrande över revisionsrapport årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på revisionsrapport årsredovisning 2020.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
förbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01--2020-12-31. Syftet med
granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag att bedöma om
årsredovisningen är upprättade i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
Granskningen har visat att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande samt att
årsredovisningen, i allt väsentligt, lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedöms
resultatet delvis förenligt i de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2020. Kommunalförbundet lever dock inte upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar revisionens bedömning och synpunkterna kommer att beaktas
i kommande arbete med framtagandet av årsredovisning och bokslutshandlingar.
Förvaltningen har förbättrat förvaltningsberättelsens struktur och innehåll och
kommer att fortsätta arbeta med den utvecklingspotential som finns.
Bilagor
1. Yttrande över revisionsrapport årsredovisning 2020
2. Missiv årsrapport och granskningsrapport avseende årsredovisning 2020
3. Granskning av årsredovisning 2020, revisionsrapport PwC.
Beslut skickas till
Revisorerna
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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YTTRANDE

1(2)

Datum: 2021-04-29
Handläggare: Ulrika Lindberg

Dnr: 2021-000129 042

Till:
De förtroendevalda revisorerna för
Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Yttrande över revisionsrapport årsredovisning 2020
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
förbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Syftet med
granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag att bedöma om
årsredovisningen är upprättade i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen har visat att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande samt att
årsredovisningen, i allt väsentligt, lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedöms
resultatet delvis förenligt i de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2020. Kommunalförbundet lever dock inte upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020.
Beskrivning av ärendet
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning
och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Revisionens iakttagelser och bedömningar:
Revisionens bedömning är att årsredovisningen, i allt väsentligt, lämnar
upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen. De avvikelser som noterats avser avsteg från lag och god
sed avseende koncernperspektivet som inte beaktas i alla delar i
förvaltningsberättelsen. Vidare saknas upplysningar om den totala
pensionsförpliktelsen för koncernen och förbundet.

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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2(2)
Resultatet är inte förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i
budget 2020. Resultatet bedöms dock vara delvis förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.
Revisionens bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Mindre
avvikelser noteras i balansräkningen, samt vissa avsteg avseende upplysning i not
till de finansiella rapporterna. Dessa får ej väsentligt resultatpåverkan.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar revisionens bedömning och synpunkterna kommer att beaktas
i kommande arbete med framtagandet av årsredovisning och bokslutshandlingar.
Förvaltningen har förbättrat förvaltningsberättelsens struktur och innehåll och
kommer att fortsätta arbeta med den utvecklingspotential som finns.
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Direktionen för
Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i
Norrtälje

……………....
Årsrapport och granskningsrapport avseende
årsredovisning 2020
De förtroendevalda revisorerna för Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje beslutade att överlämna bifogade
granskningsrapporter; årsrapport samt granskning av
kommunalförbundets årsredovisning 2020 för yttrande.
Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning av resultatet i ovan nämnda granskningar.
För de förtroendevalda revisorerna för kommunalförbundet:

Norrtälje 2021-03-25

Claes-Göran Brile
Sammankallande
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Granskning av
årsredovisning 2020
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Carin Hultgren
Richard Moëll Vahul
Jenny Nyholm
Fredrik Birkeland

Revisionsrapport
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Innehållsförteckning
Inledning

4

Iakttagelser och bedömningar

6

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

10

1
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 –
2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen
för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer
underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande
revisionella bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens
utfall,
verksamhetens
finansiering och
den ekonomiska
ställningen?

Delvis Uppfyllt
Vi bedömer att
årsredovisningen, i allt
väsentligt, lämnar upplysning
om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering
och den ekonomiska
ställningen.
Kommunalförbundet gör dock
vissa avsteg från lag och god
sed, bl.a. avseende
koncernperspektivet som ej
beaktas i alla delar av
förvaltningsberättelsen, samt
vissa upplysningar.
Kommunalförbundet lever inte
upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans för år
2020.
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Är
årsredovisningens
resultat förenligt
med de mål
fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis Uppfyllt
Vi bedömer att resultatet inte
är förenligt de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i
budget 2020. För två av målen
som fastställts inom ramen för
riktlinjer för god ekonomisk
hushållning sker ingen
återrapportering.
Vidare bedömer vi att
resultatet delvis förenligt de
verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget
2020.

Är räkenskaperna
i allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Vi bedömer att
räkenskaperna, i allt
väsentligt, är rättvisande.
Vi noterar mindre avvikelser i
balansräkningen, samt vissa
avsteg avseende upplysning i
not till de finansiella
rapporterna. Dessa får ej
väsentlig resultatpåverkan.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året
efter det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en
helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och
kommunalförbundets ekonomiska ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella
mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan
följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten
i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
4
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet
och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av
tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den
kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan
omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare
av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes
bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som
kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med
utgångspunkt i utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting” från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV).
Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka
bedöms som väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-23.
Rapportens innehåll har sakgranskats av tillförordnad förbundsdirektör
och ekonomichef.
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Iakttagelser och
bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och
ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen utgör ett sammanhållet avsnitt i årsredovisningen
och uppfyller, i allt väsentligt, kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer. Det finns dock utvecklingspotential avseende
innehåll.
Kommunalförbundet gör vissa avsteg från lag och god sed, bl.a.
avseende koncernperspektivet som inte beaktas i alla delar i
förvaltningsberättelsen. Vidare saknas upplysningar som enligt lag och
god sed ska finnas, bl.a. upplysning om den totala pensionsförpliktelsen
för koncernen och förbundet.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår
hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande
verksamheten.
Investeringsredovisning
Kommunalförbundet har inga egna investeringar varpå avsnitt om
investeringsredovisning inte bedöms tillämpligt.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt,
lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.
Avsteg från lag och god sed sker dock avseende koncernperspektivet
som inte beaktas i alla delar i förvaltningsberättelsen. Vidare saknas
upplysningar som enligt lag och god sed ska finnas, bl.a. avseende den
totala pensionsförpliktelsen för koncernen och förbundet.
Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020. Årets balanskravsresultat uppgår till -26,5

6

127

mnkr. I resultatet ingår återställande av 2017-års negativa resultat om
13,6 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har i Verksamhetsplan och budget för perioden 2020–2022 fastställt
ett antal verksamhetsmål. Beträffande god ekonomisk hushållning finns riktlinjer
beslutade av direktionen. I dessa ingår fyra mål med fastställda målvärden. Dessa
utgör kommunalförbundets finansiella mål.
Vidare framgår av dessa riktlinjer att en bedömning av god ekonomisk hushållning
är en sammanvägning av utfall avseende de verksamhetsmässiga målen, utfall
avseende indikatorer, andra viktiga resultat som uppnåtts för processerna under
året samt utfall avseende de finansiella målen.
Iakttagelser
Finansiella mål
I förvaltningsberättelsen görs en avstämning mot kommunalförbundets
finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för
2020.
Finansiella mål

Budget
2020

Utfall
2020

Måluppfyllelse

Årliga resultatet avviker inte mer än +/0,5 % av den samlade omsättningen
(resultatmarginal).

0,0 %

-0,7 %

Uppfylls inte

Det egna kapitalet vidmakthålls över
planeringsperioden (soliditet).

-2,8%

-22,9 %

Uppfylls inte

Av redovisningen ovan framgår att inget av de finansiella målen uppfylls.
Årets resultat -19,6 mnkr motsvarar en resultatmarginal om -0,7 %, att
jämföra med målet +/-0,5 %. Soliditeten uppgår till -22,9 %, vilket är en
försämring motsvarande 4,9 procentenheter jämfört med föregående år.
Förbundsdirektionen har i riktlinjer för god ekonomiskhushållning beslutat
om fyra mål för god ekonomisk hushållning. Två av målen avser
förbundet och ytterligare två omfattar koncernen inklusive det helägda
bolaget TioHundra AB. Två av målen, se tabellen ovan, avser de som
följs upp i årsredovisningen, de som avser TioHundra AB fäljs däremot
inte upp.
Mål för verksamheten
Direktionen har i Verksamhetsplan och budget för perioden 2020–2022
fastställt följande fyra verksamhetsmål med utgångspunkt i
förbundsordningens mål:
1. God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
7
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2. Tillgänglighet för individen
3. Hälsofrämjande och förebyggande insatser
4. Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster
Till ovanstående mål har kommunalförbundet prioriterat ett antal
utvecklingsområden för att mäta de fastställda målen utifrån ”god
ekonomisk hushållning”. Till vissa utvecklingsområden finns framtagna
indikatorer för att göra målet mätbart.
I årsredovisningen görs en avstämning av indikatorerna för
kommunalförbundets verksamhetsmål och utvecklingsområden. I
årsredovisningen redogörs även för åtgärder inom ramen för framtagna
utvecklingsområden. Det redovisas en sammanfattande bedömning av
måluppfyllelsen för respektive verksamhetsmål.
Verksamhetsmässiga mål
och måluppfyllelse 2020
God kvalitet i sammanhållen
vård och omsorg

Primärvård

Specialistvård

Ordinärt
boende

Särskilda
boendeformer

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej tillämpligt

Helt uppfyllt

Hälsofrämjande och
förebyggande insatser

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Innovativa samarbeten ger
samordnings- och
effektiviseringseffekter

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Tillgänglighet för individen

Vidare görs en sammanvägd bedömning att målen för god ekonomisk
hushållning där måluppfyllelsen för året bedöms som god.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
framkommit omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet
inte är förenligt de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.
För två av målen som fastställts inom ramen för riktlinjer för god
ekonomisk hushållning sker ingen återrapportering.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
framkommit omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet
delvis förenligt de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2020.
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Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Uppställning av de finansiella rapporterna följer i allt väsentligt lagens
krav och god sed. Vissa upplysningar i not (inklusive
redovisningsprinciper) saknas. Avstegen påverkar inte bedömningen av
rättvisande räkenskaper.
Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning (årsbokslut) har
inga väsentliga2 avvikelser noterats. Vi noterar dock följande:
●

Bland interimsskulderna (konto 29xx) finns över- och
underreserveringar avseende semesterlöneskuld, upplupna
pensioner, upplupen särskild löneskatt samt sociala avgifter.
Nettoeffekten av ovan uppgår till ca 1 mnkr. Felen bedöms inte
som väsentliga och påverkar därmed inte periodens resultat i
väsentlig omfattning.

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte
kommunalförbundets räkenskaper och omfattar erforderliga noter.
Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår.
Uppställningen av sammanställda räkenskaper följer samma uppställning
som för kommunalförbundet. Konsolideringen innefattar samtliga de
företag som enligt kraven i RKR R16 Sammanställd redovisning ska ingå.
Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts. Vi noterar
att ett antal delposter i de sammanställda räkenskapernas noter inte kan
härledas till koncernlakanet på ett enkelt sätt. Överenstämmelse finns på
totalnivå varför iakttagelsen ej bedöms vara väsentlig.
Vi ser en förbättring avseende styrning, samordning och kontroll i
kommunalförbundets bokslutsprocess jämfört med tidigare år.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna, i allt väsentligt, är rättvisande. Vi noterar
mindre avvikelser i balansräkningen, samt vissa avsteg avseende
upplysning i not till de finansiella rapporterna. Dessa får ej väsentlig
resultatpåverkan.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys och noter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de
varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet hade
påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som
kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens
utfall,
verksamhetens
finansiering och
den ekonomiska
ställningen?

Delvis Uppfyllt
Vi bedömer att årsredovisningen,
i allt väsentligt, lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet gör dock
vissa avsteg från lag och god
sed, bl.a. avseende
koncernperspektivet som ej
beaktas i alla delar av
förvaltningsberättelsen, samt
vissa upplysningar.
Kommunalförbundet lever inte
upp till kommunallagens krav på
en ekonomi i balans för år 2020.

Är
årsredovisningens
resultat förenligt
med de mål
fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis Uppfyllt
Vi bedömer att resultatet inte är
förenligt de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget
2020. För två av målen som
fastställts inom ramen för
riktlinjer för god ekonomisk
hushållning sker ingen
återrapportering.
Vidare bedömer vi att resultatet
delvis förenligt de
verksamhetsmål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
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Är räkenskaperna
i allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Vi bedömer att räkenskaperna, i
allt väsentligt, är rättvisande.
Vi noterar mindre avvikelser i
balansräkningen, samt vissa
avsteg avseende upplysning i not
till de finansiella rapporterna.
Dessa får ej väsentlig
resultatpåverkan.

2021-03-25

Richard Moëll Vahul

Carin Hultgren

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

__________________________________________________________
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Sjukvård och
Omsorg i Norrtälje enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Datum: 2021-04-27
Dnr: 2021-000129 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-05-19

Yttrande över revisorernas årsrapport 2020
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på revisorernas årsrapport 2020.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
PwC har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet
genomfört ett antal granskningsinsatser under 2020 i syfte att ge underlag för att
bedöma följande områden:
• Ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande
• Rättvisande räkenskaper
• Intern styrning och kontroll.
En grundläggande granskning har genomförts av i vilken grad förbundets verksamhet varit ändamålsenlig och bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt
samt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Uppföljning har även gjorts av
efterlevnad till styrande dokument (ägardirektiv, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och eget kapital, system för intern kontroll) samt ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat samt balanskrav.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje lämnar i yttrande svar på
revisorernas bedömningar och rekommendationer.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar revisorernas bedömningar i stort och kommer att beakta
revisorernas synpunkter och lämnade rekommendationer i det fortsatta förbättringsarbetet.
Bilagor
1. Yttrande över revisorernas årsrapport 2020
2. Missiv årsrapport och granskningsrapport avseende årsredovisning 2020
3. Årsrapport 2020, revisionsrapport PwC.
Beslut skickas till
Revisorerna
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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YTTRANDE
Datum: 2021-04-27
Dnr: 2021-000129 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Till:
De förtroendevalda revisorerna för
Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Yttrande över revisorernas årsrapport 2020
Bakgrund
PwC har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet
genomfört ett antal granskningsinsatser under 2020 i syfte att ge underlag för att
bedöma följande områden:
•

Ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande

•

Rättvisande räkenskaper

•

Intern styrning och kontroll

En grundläggande granskning har genomförts av i vilken grad förbundets
verksamhet varit ändamålsenlig och bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Uppföljning har även gjorts av
efterlevnad till styrande dokument (ägardirektiv, riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och eget kapital, system för intern kontroll) samt ekonomiskt och
verksamhetsmässigt resultat samt balanskrav.
Nedan redogör Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kring
revisorernas bedömningar och rekommendationer som svar till revisorerna.
Revisionens iakttagelser och bedömningar
Styrande och stödjande dokument

Av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning framgår att KSON ska ha god
ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi. Mot bakgrund av den
bristande måluppfyllelsen och viss otydlighet kring uppföljningen av dessa
rekommenderas direktionen att överväga behovet av att se över riktlinjerna, att
säkerställa att samtliga indikatorer följs upp i enlighet med riktlinjerna samt att ta
fram en plan som tydliggör hur målen ska nås och hur det egna kapitalet ska
vidmakthållas under planeringsperioden.
Förvaltningen delar revisionens bedömning och kommer att se över dessa
riktlinjer och säkerställa att indikatorerna är mätbara och relevanta.
System för intern kontroll

För 2020 beslutades om en internkontrollplan i verksamhetsplanen 2020-2021 och
budget för 2020. Uppföljning redovisades i ett särskilt ärende i februari 2021.

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Revisionen bedömer att KSON bedriver att tillfredsställande arbete med
riskanalys, uppföljning och rapportering av den uppföljning som görs av
internkontrollplanen och att det har skett en positiv utveckling. Dock anses att
redovisningen av den uppföljning som görs bör redovisas så att det på ett tydligt
sätt framgår vad som granskats och resultatet samt den sammanfattande
bedömningen framgår.
Kommunalförbundet har under året fortsatt arbetet med att tydliggöra roller och
ansvar inom olika områden. Revisionen visar att direktionen tagit till sig tidigare
synpunkter och att arbetet fungerat bättre i år, men det finns ett fortsatt behov av
att fördjupa detta arbete och tydliggöra roller och ansvar.
Förvaltningen delar revisorernas bedömning. Vid direktionens sammanträde den
10 februari 2021 beslutades att fastställa förvaltningens förslag till reglemente för
intern kontroll. Förvaltningen har även arbetat fram riktlinjer för intern kontroll
som utgår från av direktionen beslutat reglemente.
Ägardirektiv – Tiohundra AB

Det nu gällande ägardirektivet är fastställt i december 2015 av fullmäktige i
Stockholms läns landsting och fullmäktige i Norrtälje kommun. Av ägardirektivet
framgår att ”Kommunalförbundet fastställer i samband med den årliga
budgetprocessen de mål och de resultatkrav som ska gälla för bolaget…”.
Revisionen bedömer att Ägardirektivet avseende fastställande av
verksamhetsmässiga mål inte efterlevs och ser det som ytterst angeläget att
ägardirektivet färdigställs och att frågan kring verksamhetsmässiga mål tydliggörs.
Revisionen begär yttrande från direktionen kring detta.
Förvaltningen konstaterar att omarbetningen av ägardirektiven som beräknades bli
klart år 2018/2019 pausades i samband med att Region Stockholm initierade en
utvärdering av KSON:s styrning och resultateffektivitet. Utvärderingen syftade till
att belysa organisationsmodellens effektivitet samt identifiera och tydliggöra
förbättringsområden. Utvärderingen omfattade analys av KSON:s ägar- och
beställarstyrning.
Enligt den överenskommelsen mellan KSON, Region Stockholm och Norrtälje
kommun som beslutades om 2021-02-10 (dnr 2021-000024-042) ser
medlemmarna ett behov av att stärka politisk insyn och ansvarsutkrävande inom
KSON där direktionen har ett ansvar att stärka sin ägarstyrning av Tiohundra AB
respektive beställarstyrning för att säkerställa konkurrensneutralitet mellan olika
aktörer.
KSON har stärkt formerna för ägardialogerna genom att från och med mars 2021
deltar presidiet för kommunalförbundets direktion vid mötena med Tiohundras
styrelseordförande och verkställande direktör. Mötena hålls när behov föreligger,
normalt ungefär varannan månad. Minnesanteckningarna anmäls till direktionens
sammanträden respektive styrelsemöten i bolaget.
Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Jämförelse budget och utfall

I bokslutet redovisar KSON ett negativt resultat uppgående till -26,5 mnkr.
Avvikelserna analyseras inte på kontonivå utan per verksamhetsområde och till
viss del per verksamhet dvs regionfinansierad respektive kommunalt finansierad
verksamhet. Revisionen bedömer att större budgetavvikelser per verksamhetsområde i huvudsak har analyserats och kommenterats i årsredovisningen på ett
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tillfredsställande sätt. Det saknas dock en tydlig koppling mellan prestation och
volym samt en analys av resultaträkning på kontonivå.
Förvaltningen kommer att beakta synpunkterna i framtagandet av rapporter och
årsredovisning 2021.
Prognossäkerhet

De prognoser som redovisats för direktionen under året har legat på samma nivå.
Det är först i den uppföljning som avser utfallet till och med november månad
som prognosen revideras, från -79,6 mnkr till -53,0 mnkr. Det görs en tydlig
redovisning i årsredovisningen av skillnaden mellan den prognos som lämnades i
delårsrapport 2 och faktiskt helårsutfall. Trots att rådande pandemi försvårat
prognosarbetet bedöms prognossäkerheten inte vara helt tillräcklig.
Förvaltningen delar revisionens bedömning, men vill poängtera att flera stora
statsbidrag som hade positiv resultatpåverkan aviserades först i december. Bland
annat ett statsbidrag från Region Stockholm om 17 mnkr, vilket förbättrade
resultatet med motsvarande belopp.
Balanskravsresultatet

Årets resultat är negativt, som tidigare nämnts, och uppgår till -26,5 mnkr när 13,6
mnkr tillförts för att täcka 2017 års negativa balanskravsresultat. Revisionen
rekommenderar att direktionen tar fram en plan för hur det negativa
balanskravsresultatet 2018 ska återställas och säkerställa att erforderliga beslut
fattas i god tid innan årets slut (2021).
Förvaltningen har inget balanskravsresultat att återföra 2021 men 2019-års
underskott om 37,1 mnkr ska återställas senast år 2022.
Revisionens avrapportering genomförda granskningar

Följande granskningar genomfördes revisionsåret 2020:





Grundläggande granskning
Granskning av delårsrapport per sista augusti 2020
Intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
Granskning av årsredovisning 2020

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge kommunalförbundets
revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande
revisionsfråga ska besvaras: ”Har direktionens förvaltning skett på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med
tillräcklig intern kontroll?”
Revisionens bedömning är att direktionen i rimlig grad kan verifiera att förbundets
verksamhet har bedrivits på ett ändamålsmässigt sätt under år 2020. Direktionen
kan dock inte i rimlig grad verifiera att förbundets verksamhet har bedrivits på ett
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2020, i och med att avvikelsen
mot driftsbudget är -40,1 mnkr. Vidare bedöms att direktion i delvis rimlig grad
kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden varit tillräckliga.
Förvaltningen kommer att beakta alla synpunkter i framtagandet av framtida
rapporter och redovisningar.
Granskning av delårsrapport per sista augusti 2020 rapporterades under 2020 och
direktionen beslutade att godkänna förslag till yttrande över revisorernas
granskning av delårsrapport 2020 den 9 december 2020, dnr 2020-000293 042.
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Internkontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
redovisas som ett särskilt ärende, dnr 2021-000130 042.
Även granskning av årsredovisning 2020 redovisas i ett särskilt ärende, dnr 2021000128 042.
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Direktionen för
Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i
Norrtälje

……………....
Årsrapport och granskningsrapport avseende
årsredovisning 2020
De förtroendevalda revisorerna för Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje beslutade att överlämna bifogade
granskningsrapporter; årsrapport samt granskning av
kommunalförbundets årsredovisning 2020 för yttrande.
Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning av resultatet i ovan nämnda granskningar.
För de förtroendevalda revisorerna för kommunalförbundet:

Norrtälje 2021-03-25

Claes-Göran Brile
Sammankallande
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Årsrapport 2020
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje
Mars 2021

Revisionsrapport
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Inledning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje (KSON) genomfört ett antal granskningsinsatser under 2020 i syfte att ge
ett underlag för att bedöma följande områden:


Ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande



Rättvisande räkenskaper



Intern styrning och kontroll

Vidare har en grundläggande granskning genomförts av i viken grad förbundets verksamhet
varit ändamålsenlig och bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om den interna
kontrollen varit tillräcklig.
Uppföljning har även gjorts av efterlevnaden till styrande dokument (ägardirektiv, riktlinjer för
god ekonomisk hushållning och eget kapital, system för intern kontroll) samt ekonomiskt och
verksamhetsmässigt resultat samt balanskrav.
Obligatoriska granskningar som genomförts är:


Granskning av kommunalförbundets årsredovisning 2020. Separat rapport till fullmäktige i Norrtälje kommun och fullmäktige i Region Stockholm. Revisionsrapporten översänds även till direktionen/KSON för yttrande och åtgärd.



En översiktlig granskning av delårsrapporten. Granskningsrapporten med tillhörande
utlåtande har överlämnats till fullmäktige i Norrtälje kommun och fullmäktige i Region
Stockholms samt för kännedom till KSON.

Därutöver har med utgångspunkt i en riskanalys två fördjupade granskningar genomförts som
redovisats i separata revisionsrapporter. Dessa är:


Förbundets interna kontroll i ett urval redovisningsrutiner och administrativa processer.

I denna rapport redovisas granskningsresultat och revisionella bedömningar.
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Granskningsresultat
2.1.

Iakttagelser och bedömningar
Styrande och stödjande dokument

Riktlinjer för god ekonomiskhushållning
Förbundet har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2018 (Dnr. 2018-140-42). Av
riktlinjerna framgår att KSON ska ha god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar
ekonomi. KSON:s verksamheter ska hålla en god kvalitet och vara kostnadseffektiva.
Bedömning av god ekonomisk hushållning är en sammanvägning av utfall avseende de
verksamhetsmässiga målen, utfall avseende indikatorer, andra viktiga resultat som
uppnåtts för processerna under året samt utfall avseende de finansiella målen. För de finansiella målen har följande indikatorer fastställts.
Dessa är:
 Resultatmarginal, minst ±0 procent och högst ±0,5 procent exklusive engångsposter.
 Soliditet, minst 0,2 procent och högst 1 procent av medlemsavgifterna.
 Kostnadsutvecklingstakt exklusive volymförändringar i relation till utveckling av index (LPIK
respektive PKV) för region respektive kommun finansierad verksamhet.
 Tiohundra ABs resultat som ska vara positivt inklusive eventuella aktieägartillskott.

KSON redovisar för 2020 ett negativt eget kapital (-100,4 mnkr), vilket är sämre jämfört 2019
(-73,9 mnkr), som i sin tur förklaras av årets negativt resultat om -26,5 mnkr.
Nedan åskådliggörs utvecklingen av kommunalförbundets egna kapital, resultat samt de två
finansiella indikatorer som följs upp under året i delårsrapport och årsredovisning som utgör
grunden för de finansiella mål som direktionen fastställt för god ekonomisk hushållning.
De finansiella målen som i verksamhetsplanen för 2020 formuleras som ett årligt ekonomiskt
resultat om ±0,5 procent av den samlade omsättningen (resultatmarginal) dels att det egna
kapitalet vidmakthålls över planeringsperioden (soliditet).
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2020

2019

2018

2017

2016

Eget kapital, mnkr

-100,4

-73,9

-43,3

-54,9

-41,3

Soliditet (%)

-25,0

-18,0

-11,2

-16,5

-11,1

Resultat, mnkr

-26,5

-30,6

11,6

-13,6

-18,1

Resultatmarginal (%)

-0,9

-1,1

0,4

-0,5

-0,7

Revisionell bedömning
I de av Direktionen fastställda riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avser en av de beslutade indikatorerna (för bedömning av god ekonomisk hushållning) nivån på det egna kapitalet,
dels för förbundet och dels för koncernen inklusive Tiohundra AB. Målet för indikatorn är ett
eget kapital på minst 0,2 % och högst 1,0 % av medlemsavgifterna.
För att målet ska uppfyllas ska det egna kapitalet vara positivt och uppgå till lägst 5,9 mnkr
och som högst 27,9 mnkr. För att målet om ett positivt eget kapital på den lägsta nivån ska
uppnås krävs ett positivt resultat i storleksordningen ca 106 mnkr. Värt att notera är att budgeterade resultat 2020-2021 låg på 13,6 mnkr.
Rekommendationer
Mot bakgrund av den bristande måluppfyllelsen och viss otydlighet kring uppföljningen av
dessa rekommenderas direktionen att:


Överväga behovet av att se över Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och fastställda indikatorer.



Säkerställa att samtliga indikatorer följs upp och utvärderas i enlighet med riktlinjerna.



Ta fram en plan som tydliggör hur målen ska nås och hur det egna kapitalet ska vidmakthållas under planeringsperioden samt definiera vad som avses med planeringsperioden.

System för intern kontroll
System för intern kontroll
KSON antog i december 2017 ett system för intern kontroll.
Internkontrollplan
Enligt systemet ska direktionen årligen besluta om en internkontrollplan, vilket för 2020 gjordes i verksamhetsplanen 2020-2021 och budget för 2020.
Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Uppföljning av Internkontrollplanen för 2020 redovisas i ett särskilt ärende för direktionen (2021-02-10, §15).
De väsentligaste riskerna som kvarstår vid utgången år 2020 och som fortsatt har en åtgärdsplan år 2021 redovisas.
Roller och ansvar
I tidigare samt i årets granskningar och i möten under året med representanter från direktion
och förbundet har framkommit att det pågår ett arbete och en dialog kring att tydliggöra roller
och ansvar på såväl politiks nivå mellan medlemmarna som på tjänstemannanivå.
Även om samarbetet med kommunen och regionen (medlemmarna) avseende ekonomi, administration m.m. har fördjupats under de senaste åren. Under 2020 har ett särskilt fokus le-
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gat på detta utvecklingsarbete som presenterats för revisonen vid löpande möten under året
med representanter från förbundet.
Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan mellan medlemmarna som följs av direktionen.
Revisionell bedömning
Vår bedömning är att KSON bedriver ett tillfredsställande arbete med riskanalys, uppföljning
och rapportering av den uppföljning som görs av intern kontrollplanen och att det har skett en
positiv utveckling. Notera dock skrivningen avseende löpande internkontroll i redovisningsrutiner och administrativa processer avsnitt 2.2.
Vi anser dock, liksom tidigare år, att redovisningen av den uppföljning som görs bör redovisas
så att det på ett tydligt sätt framgår vad som granskats och resultat samt den sammanfattande
bedömningen framgår.
KSON har under året fortsatt arbetet med att tydliggöra roller och ansvar inom olika områden.
Föregående år noterades särskilt att det fanns behov av att utveckla samarbetet kring arbetet
med bokslut och delårsbokslut. Vi ser att direktionen tagit till sig revisonens synpunkter och att
arbetet synes fungerat bättre i år.
Vi noterar dock att det finns ett fortsatt behov av att fördjupa detta arbete och tydliggöra roller
och ansvar bland annat mot bakgrund av resultatet av den fördjupade granskningen av ekonomiadministrativa processer och redovisningsrutiner som genomförts under året (se avsnitt
2.2).
Rekommendationer
Se avsnitt 2.2 för rekommendationer.
Ägardirektiv – Tiohundra AB
Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägardirektiv anger riktning, ramar och mål för bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning.
Ägardirektivet förtydligar i enlighet med sitt syfte det kommunala ändamålet i bolagsordningen. Bolagsstämmans beslutsbefogenheter definieras utifrån vad som kan anses vara beslut
av principiell beskaffenhet. I tidigare delårsrapport (2018) framgick att ägardirektivet var under
omarbetning och beräknades vara färdigställt till 2019. Vi noterar, liksom tidigare år, att det nu
gällande ägardirektivet är fastställd i december 2015 av fullmäktige i Stockholm läns landsting
(nr: LS 2015-0990) och fullmäktige i Norrtälje kommun (Dnr: KS 2015-1393). Inget
uppdaterat ägardirektiv har således beslutats.
Av ägardirektivet framgår att ”Kommunalförbundet fastställer i samband med den årliga budgetprocessen de mål och de resultatkrav som skall gälla för bolaget …”
Enligt de specifika ägardirektiven för Tiohundra AB ska ägaren (kommunalförbundet) i samband med den årliga budgetprocessen fastställa styrelsens verksamhetsmässiga mål. Som
tidigare konstaterats har revisonen påtalat ett detta inte gjorts sedan 2016. I delårsrapporten
för 2018 framgår att ägardirektivet håller på att omarbetas och arbetet beräknas bli klart under
år 2018/2019. Detta har fortfarande inte skett.
Revisionell bedömning
Som tidigare konstaterats efterlevs inte Ägardirektivet avseende fastställande av verksamhetsmässiga mål. Liksom tidigare ser vi det som ytterst angeläget att ägardirektivet färdig-
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ställs och att frågan kring verksamhetsmässiga mål tydliggörs. Revisionen kommer därför att
begära yttrande från direktionen kring detta.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Jämförelse budget och utfall
I bokslutet redovisar KSON:s ett negativt resultat uppgående till -26,5 mnkr. Avvikelserna
analyseras inte på kontonivå utan per verksamhetsområde och till viss del per verksamhet
dvs regionfinansierad respektive kommunalt finansierad verksamhet och ingående verksamhetsområden.
I KSON:s årsredovisning framgår att verksamhetens intäkter (medlemsbidrag) har varit
2 974,4 mnkr vilket 6,9 procent högre än för 2019.
Under året har medlemmarna tillfört extra medel till förbundet enligt följande:


I maj tillförde medlemmarna extra medlemsbidrag med 82 mnkr. Vidare har 50,7 mnkr
tillförts att använda som villkorat aktieägartillskott till Tiohundra AB.



Kommunen har tillfört ytterligare 7,4 mnkr för att säkerställa en god omsorg samt 13,6
mnkr för att återställa tidigare års underskott enligt balanskravsreglerna. Regionen
har tillfört medel för ökade läkemedelskostnader med 10 mnkr och 23,1 mnkr för merkostnader avseende sjukhusavtal 2020.

Verksamhetens nettokostnader har varit 2 949,9 mnkr vilket är 6,7 procent högre jämfört med
2019.
Revisionell bedömning
Större budgetavvikelser per verksamhetsområde har i huvudsak analyserats och kommenterats i avsnittet ”Verksamhetsområden” i årsredovisningen på ett tillfredsställande sätt. Jämförelse görs med fastställd budget och budgetavvikelser redovisas på ett i huvudsak tydligt sätt
per verksamhetsområde i delårsrapporter och årsredovisning.


Det saknas dock en tydlig koppling mellan prestation och volym, en sådan redovisning skulle underlätta förståelsen av eventuella budgetavvikelser och om dessa beror
på volym eller kostnadsökning/-minskning.



Det saknas en analys av resultaträkningen på kontonivå (bidrag, personalkostnader,
köpt huvudverksamhet osv).

Rekommendationer
Se avsnitt 2.2 för rekommendationer.

Prognossäkerhet
I delårsrapporten per sista augusti prognostiserades en negativ budgetavvikelse om -79,6
mnkr att jämföras med faktisk budget avvikelse om 30,2 mnkr per sista december. Utfallet
landade sedan på -26,5 mnkr efter det negativa balanskravsresultatet från 2017 (-13,6 mnkr)
återställts.
De prognoser som redovisats för direktionen under året har legat på samma nivå. Det är först
i den uppföljning som presenteras i december och avser utfallet till och med november månad
som prognosen revideras, från -79,6 mnkr till -53,0 mnkr. Det görs en tydlig redovisning i årsredovisningen av skillnaden mellan de båda prognoserna och faktiskt utfall.
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Nedan redovisas utfall respektive prognosen som lämnades i delårsrapporten per sista augusti. Prognoserna som lämnades följande månader var de samma. Det är först i december
(per sista november) som helårsprognosen som redovisas för direktionen revideras, se nedan.
Prognossäkerhet

Medlemsbidrag

Budget
2020

Bokslut
2020

Delår T 2

Avvikelse
bokslut

-2 876,6

-2 877,0

Statsbidrag

0,0

-17,1

Primärvård

512,8

527,4

-23,3

-14,6

1 117,6

1 129,2

-43,1

-11,6

Ordinärt boende

445,1

452,6

1,5

-7,5

Särskilt boende

738,2

756,8

-8,7

-18,6

62,9

68,2

-6,0

0,0

40,1

-79,6

-5,3
-40,1

Specialiserad vård

Förvaltning
Summa budgetavvikelse*

0,0

0,4
17,1

*) Budgetavvikelse innan återställande av balanskravsresultat (13,6 mnkr).

I den helårsprognos som lämnas per sista november framgår att den indikerar ett underskott
om -53 mnkr vilket är en förbättring jämfört med de prognoser som lämnats under hösten och
i delårsrapporten om -79,6 mnkr. Den förbättrade prognosen förklaras av dels att socialstyrelsen nu godkänt de ansökta kostnaderna avseende merkostnader för covid-19, motsvarande
11,5 mnkr och att hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) besluta om finansieringen motsvarande ca 24 mnkr avseende kommunalförbundets merkostnader gällande vård av Norrtäljebor
vid regionens akutsjukhus.
Revisionell bedömning
I årsredovisningen görs en tydlig redovisning av vad skillnaden mellan den prognos som lämnades i delårsrapporten (T2) och faktiskt helårsutfall. Trots att rådande pandemi försvårat
prognosarbetet bedömer vi att prognossäkerheten inte varit helt tillräcklig.

Balanskravsresultat
Av verksamhetsplan och budget 2020 framgår att för att återställa de negativa balanskravsresultaten har ett postivit resultat om 13,6 mnkr budgeterats. I verksamhetsplanen framgår att
för att uppnå en budget i balans över tid ställs krav på effektiviseringar, kostnadsminskningar
och/eller intäktshöjningar.
Trots årets negativa resultat har Norrtälje kommun tillfört 13,6 mnkr för att återställa 2017 års
negativa balanskravsresultat med samma belopp. Årets resultat är negativt, som tidigare
nämnts, och uppgår till -26,5 mnkr när 13,6 mnkr tillförts för att täcka tidigare års (2017) negativa balanskravsresultat.
Revisionell bedömning
I och med att Norrtälje kommun tillförde 13,6 mnkr år 2020 återställdes det negativa resultatet
2017 i enlighet med balanskravsreglerna.
Rekommendation
Vi rekommenderar Direktionen att ta fram en plan för hur det negativa balanskravsresultatet
2018 ska återställas och säkerställa att erforderliga beslut fattas i god tid innan årets slut
(2021).
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2.2.

Avrapportering genomförda granskningar

Nedan redovisas genomförda granskningar revisionsåret 2020.
Granskningarna är:
-

Grundläggande granskning

-

Granskning av delårsrapport per sista augusti 2020

-

Intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer

-

Granskning av årsredovisning 2020, se separat rapport.

Grundläggande granskning
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag
till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har direktionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin
Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar
underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till direktionens uppdrag och förbundsordningen i form av mål och budget 2020.
Ändamålsenlighet

Direktionen kan i rimlig grad verifiera att förbundets verksamhet har bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.
Bedömningen bygger i korthet på att:

 Direktionen har fastställt mål för sin verksamhet i form av verksamhetsmässiga och finansiella mäl med tillhörande indikatorer.

 De verksamhetsmässiga målen har i huvudsak uppnåtts.
 I det fall målen inte uppnås redovisas rimliga orsaker till detta som är
kopplade till den rådande pandemin och medvetna prioriteringar.

 Det framgår dock inte av protokoll att dessa prioriteringar som i och för sig
synes rimliga, beslutats av direktionen.
Ekonomiskt tillfredsställande

Direktionen kan inte i rimlig grad verifiera att förbundets verksamhet har
bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020.
Avvikelse mot driftsbudget är -40,1 mnkr. Resultatet uppgår till -26,5 mnkr när
2017 års negativa resultat återställts enligt balanskravsreglerna.
Bedömningen bygger i korthet på att:



Direktionen inte når uppsatta mål för ekonomi (budget samt finansiella
mål/god ekonomisk hushållning).
Realismen i målet som avser att det egna kapitalet ska bibehållas under
planperioden och på minst 0,2 % och högst 1,0 % av medlemsavgifterna.
För att den lägsta nivån på det egna kapitalet ska uppfyllas krävs ett positivt resultat i storleksordningen 106 mnkr. Detta bör jämföra med det egna
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kapitalet för 2020 är negativt och uppgår till -100,4 mnkr., vilket i sin tur är
en försämring jämfört med 2019.
Intern kontroll

Direktionen kan delvis i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom
granskade områden varit tillräckliga.
Bedömningen bygger i korthet på att:








Det finns en beslutad verksamhetsplan med tillhörande budget och formulerade mål för verksamhet och ekonomi. Det saknas dock indikatorer och
målvärden för vissa underliggande utvecklingsområden.
Rutiner för rapportering till direktionen finns och uppföljning har skett i
enlighet med direktiv.
Beslut om åtgärder har fattats vid bristande måluppfyllelse avseende
målen kopplade till ekonomin genom att begära åtgärdsplaner (organisationsöversyn, samnyttjande av lokaler, riktlinjer för bistånd och översyn at
taxa).
Beslutade åtgärder har dock inte varit tillräckliga under året för att nå en
budget i balans.
Det saknas en tydlig koppling mellan prestation och volym, en sådan
ridövning skulle underlätta förståelsen av eventuella budgetavvikelser och
om dessa beror på volym eller kostnadsökningar.
Det saknas en analys av resultaträkningen på kontonivå (bidrag, personalkostnader, köpt huvudverksamhet osv).

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Tydligare koppla budget till prestationer och volymtal och följa dessa så avvikelser i
ekonomi och verksamhet kan kontrolleras och analyseras utifrån dessa.



Utveckla den ekonomiska uppföljningen så att fokus även ligger på kommunalförbundets resultaträkning i de uppföljningar som görs av ekonomi.

Granskning av delårsrapport per sista augusti 2020
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag
för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Resultatet per 31 augusti 2020 är negativt och uppgår till -61,2 mnkr. Helårsprognosen
pekar fortsatt på ett negativt resultat på -79,6 mnkr. Vi ser med oro på att kommunalförbundets egna kapital, som redan vid årets början var negativt med -73,9 mnkr, försämras ytterligare med lämnad prognos. Av delårsrapporten framgår att prognosen är
osäker på grund av coronapandemin. Eventuell ersättning från staten för merkostnader
med anledning av Covid-19 ingår inte prognosen.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år
2020. Detta i sin tur innebär att tidigare års underskott inte kommer att kunna återställas.
I delårsrapporten görs en hänvisning till förbundsordningen. Av skrivningen framgår att
tidigare års negativa balanskravsresultat om 13,6 mnkr, som enligt kommunallagen ska
återställas 2020, “kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de
inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna.” Utöver denna
skrivning finns inget beslut om att så kommer att ske.
Vi anser att det är viktigt att ett sådant ärende tas fram och beslut fattas innan årsskiftet
så att tidigare års underskott som enligt kommunallagens regler kring återställande av
negativa balanskravsresultat återställs i överensstämmelse med dessa regler.
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Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnades följande sammanfattande revisionella
bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed, men att struktur och i viss mån innehållet i förvaltningsberättelsen
måste omarbetas i enlighet med lag och god sed.
Dessa avvikelser avser de finansiella rapporterna som inte ingår i delårsrapporten utan utgörs
av en bilaga, samt upplysningar i not. Vidare noteras avvikelser avseende bedömning av balanskravsresultatet och vissa jämförelsetal till resultaträkningen.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 20200 Bedömningen baseras på att inget av målen prognostiserades att uppfyllas vid årets slut.
Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är förenlig med två av de fyra verksamhetsmässiga målen som direktion fastställt i budget bedöms uppfyllas, medan ett mål inte bedöms
uppnås. Vidare kan vi inte uttala oss om det mål som ännu inte följts upp.
Rapport och utlåtande har överlämnats till fullmäktige i Norrtälje kommun och i Region Stockholm.

Intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunalförbundet/direktionen har en
tillräcklig intern kontroll avseende de granskade redovisningsrutinerna och de administrativa
processerna. Vidare har ingått att bedöma om den av direktionen beslutade internkontrollplanen med bäring på dessa rutiner och processer efterlevs.
De rutiner som ingått i denna granskning är följande:
• Behörigheter och attest i fakturasystem
• Löpande bokföring (manuella bokföringsordrar)
• Leverantörsregister- och utbetalningar
• Kundfakturering (makuleringar och betalningsuppföljning)
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och kartläggning av respektive
rutin. Bedömning har gjorts dels av befintliga regler och rutiner och dels av förbundets egna
kontrollaktiviteter. Stickprov har gjorts genom test av kontroller samt verifiering av rutiner.
Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att den interna kontrollen i utvalda redovisningsrutiner och tillhörande ekonomiadministrativa processer inte är tillräcklig.
Vi noterar bland annat brister gällande behörighetsstyrning av attesträtter vid genomlysning
av förbundets attestreglemente och attestförteckning. Vidare noteras att det finns brister kopplat till KSON:s leverantörsregister och dess registervård.
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Vidare bedömer vi att förbundets internkontrollplan inte omfattar ett helhetsgrepp som stärker
interna kontrollen med bäring på granskade redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa
processer.
I samband med granskningen framkommit att en övergripande genomlysning av attestreglementet och rutiner pågår. Vi ser positivt på detta arbete som ett led i att ytterligare stärka den
interna kontrollen.
Granskad rutin/process

Kommentar

Behörigheter och attest i fakturasystem

Vi ser brister i och med att samtliga beslutsattestanter har
samma sifferintervall gällande ansvarskod enligt beslutad
attestförteckning. Vi ser även att reglementet inte lierar i
huvudsak med förteckningen, vilket försvårar spårbarheten
av attesterade transaktioner.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen inte är
tillräcklig.

Löpande bokföring (manuella
bokföringsorders)

Antaget attestreglemente reglerar att dualitetsprincipen ska
tillämpas.
Vi har vid våra stickprovskontroller noterat att några av
bokföringsordrar inte attesterats av två personer. De flesta
av de kontrollerade transaktionerna avser rättelser och
omföringar mellan konton, vilket vi bedömer ha en låg risk.
Det finns även i attestreglementet en särskild skrivning om
att i vissa fall kan den manuella kontrollen av enskilda
transaktioner ersättas av beloppsgränser etc. Förbundet
kan enligt vår bedömning med fördel förtydliga attestreglementet avseende attester av manuella bokföringsordrar.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen delvis
är tillräcklig.

Leverantörsregister- och utbetalningar

Vi har i vår granskning inte noterat några utbetalningar till
blufföretag som identifierats i analysen av leverantörsregistret.
Det är dock vår bedömning att förbundet bör se över ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunen och
beslutar om ändamålsenliga rutinbeskrivningar gällande
löpande kontroll och registervård av leverantörsbetalningar
och leverantörsregister.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen inte är
tillräcklig.

Kundfakturering (makuleringar och
betalningsuppföljning)

Förbundet saknar i dagsläget ett flertal centrala riktlinjer
eller rutinbeskrivningar som avser hanteringen av kundfakturering samt kravhantering. Även om förbundet på flera
områden följer de riktlinjer och rutiner som gäller för Norrtälje kommun, så bör, enligt vår bedömning, förbundet
besluta vilka regler och riktlinjer som styr förbundets verksamhet.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen inte är
tillräcklig.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
•

Fortsätta arbetet med och dialogen kring att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan förbundet och Norrtälje kommun gällande servicetjänster som kommunen i dagsläget tillhandahåller.
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•

Ta fram skriftliga beslut och/eller avtal mellan förbundet och kommunen som
reglerar vilka tjänster som kommunen tillhandahåller, vilka rutiner som til-lämpas och hur detta kontrolleras av förbundet.

•

Överväga om förbundets riskanalys även bör omfatta en riskbedömning av
ovan nämnda rutiner och processer.

Rapporten överlämnas till Direktionen för yttrande 25 mars 2021 med begäran som yttrande
över granskningens resultat och lämnade rekommendationer. Svar önskas senast den 31 maj
2021.

2021-03-25

Carin Hultgren
Uppdragsledare
Certifierad kommunal revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)

Datum: 2021-04-29
Dnr: 2021-000130 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-05-19

Yttrande över revisionsrapport löpande intern kontroll i
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa
processer
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på revisorernas granskning av intern kontroll i
ekonomiadministrativa processer och redovisningsrutiner.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
förbundets löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer. Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets
revisorer underlag att bedöma om den interna kontrollen avseende utvalda
löpande redovisningsrutiner och administrativa processer är tillräcklig samt om
den av styrelsen beslutade internkontrollplanen inom utvalda redovisningsrutiner
efterlevs.
Granskningen har visat att den interna kontrollen i de utvalda löpande redovisningsrutinerna och tillhörande ekonomiadministrativa processerna inte är
tillräcklig. Identifierade avvikelser kommenteras i förvaltningens yttrande.
Bilagor
1. Yttrande över revisionsrapport löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
2. Missiv granskning ekonomiadministrativa processer och redovisningsrutiner 2020
3. Löpande internkontroll redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa
processer, revisionsrapport PwC.
Beslut skickas till
Revisorerna
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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YTTRANDE

1(3)

Datum: 2021-04-29
Dnr: 2021-000130 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Till:
De förtroendevalda revisorerna för
Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Yttrande över revisionsrapport löpande intern kontroll i
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa
processer
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
förbundets löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer. Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets
revisorer underlag att bedöma om den interna kontrollen avseende utvalda
löpande redovisningsrutiner och administrativa processer är tillräcklig samt om
den av styrelsen beslutade internkontrollplanen inom utvalda redovisningsrutiner
efterlevs.
Granskningen har visat att den interna kontrollen i de utvalda löpande
redovisningsrutinerna och tillhörande ekonomiadministrativa processerna inte är
tillräcklig. De avvikelser som noterats kommenteras av förvaltningen.
Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin
verksamhet. Detta innebär att ha ändamålsenlig styrning och säkra kontroller,
Intern kontroll är ett ledningsverktyg med betydelse för tjänstemannaledning och
styrelsen. Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag.
De ska också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen
av förbundets tillgångar. En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap
9 § är att ”utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs
inom nämnderna är tillräcklig”.
Revisorernas granskning syftar till att bedöma följande:
 Är den interna kontrollen avseende utvalda löpande redovisningsrutiner
och administrativa processer tillräcklig?
 Efterlevs den av styrelsen beslutade internkontrollplanen inom utvalda
redovisningsrutiner?
De rutiner som granskats är följande:
 Behörigheter och attest i fakturasystemet
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Löpande bokföring (manuella bokföringsordrar)
Leverantörsregister- och utbetalningar
Kundfakturering (makulering och betalningsuppföljning)
Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade rutiner.

Revisionens iakttagelser och bedömningar:
Behörigheter och attest i fakturasystem

Sammantaget är revisionens bedömning att den interna kontrollen inte är
tillräcklig. De avvikelser som noterats avser brister i och med att samtliga
slutattestanter har samma sifferintervall gällande ansvarskod enligt beslutad
attestförteckning samt att reglementet inte lierar i huvudsak med förteckningen,
vilket försvårar spårbarheten av attesterade transaktioner.
Förvaltningen delar denna bedömning och kommer att uppdaterat
attestförteckningen så att alla slutattestanter har specifika sifferintervall gällande
ansvarskod, dvs man kan bara attestera sina egna ansvarskoder. Förvaltningen
kommer även förtydligat attestförteckningen med beslutattestantens unika
kodplan för att förenkla spårbarheten och vi kommer att göra en övergripande
genomlysning av attestreglementet och se över eventuella ytterligare förändringar.

Löpande bokföring (manuella bokföringsordrar)

Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen är delvis tillräcklig.
De avvikelser som noterats är att några av bokföringsordrarna inte attesterats av
två personer, men de flesta av de kontrollerade transaktionerna avser rättelser och
omföringar mellan konton, vilket bedöms ha låg risk. Vidare bedöms att
förbundet med fördel kan förtydliga attestreglementet avseende attester av
manuella bokföringsordrar.
Förvaltningen har uppdaterat attestförteckningen och kommer att göra en
övergripande genomlysning av attestreglementet där vi tar dessa synpunkter i
beaktande.

Leverantörsregister och utbetalningar

Revisionens bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och att
förbundet bör se över ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunen och
besluta om ändamålsenliga rutinbeskrivningar gällande löpande kontroll och
registervård av leverantörsbetalningar och leverantörsregister.
Förvaltningen delar denna bedömning och enligt överenskommelsen mellan
KSON, Region Stockholm och Norrtälje kommun som beslutades om 2021-0210 (dnr 2021-000024-042) åtar sig Norrtälje kommun att stödja
kommunalförbundet i dess ekonom- och verksamhetsstyrning samt att utse
lämplig person att fylla denna roll.

Kundfakturering (makuleringar och betalningsuppföljning)

Revisionens bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig. De
avvikelser som noterats är att förbundet saknar ett flertal centrala riktlinjer och
rutinbeskrivningar som avser hanteringen av kundfakturering samt kravhantering.

Intern
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Förbundet följer flertalet av de riktlinjer som gäller för Norrtälje kommun och
detta kommer att formaliseras i och med överenskommelsen enligt punkten ovan.

Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade rutiner

Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen är delvis tillräcklig.
Den avvikelse som noterats är att internkontrollplanen inte omfattar ett
helhetsgrepp som stärker den interna kontrollen med bäring på granskade
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer.
Förvaltningen har tagit fram nya ett reglemente för internkontroll som direktionen
beslutade att fastställa i februari, dnr 2021-000009 049. I mars beslutades om nya
riktlinjer för internkontroll, samt internkontrollplan 2021 (dnr 2021-000003 049) .
I internkontrollplan 2021 har förvaltningen lagt till ett kontrollobjekt för att
kontrollera att attestrutinen avseende förtroendekänsliga poster efterlevs.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar revisionens bedömning och synpunkterna kommer att beaktas
i kommande förbättringsarbete. Förvaltningen kommer att göra en övergripande
genomlysning av attestreglementet där vi tar revisorernas synpunkter i beaktande.
Vidare har reglemente och riktlinjer för internkontroll uppdaterats och beslutats
av direktionen. Även internkontrollplanen 2021 har beslutats om och den har
uppdaterats och utökats med att även följa upp att attestrutin avseende
förtroendekänsliga poster efterlevs enligt reglemente.
Norrtälje kommun har enligt beslutad överenskommelse åtagit sig att utse lämplig
person för att stödja förbundet i dess ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Intern
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Direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

……………....
Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativaprocesser och redovisningsrutiner
Vi av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i
Stockholm utsedda revisorer för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje (KSON)
Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att den
interna kontrollen i utvalda redovisningsrutiner och tillhörande
ekonomiadministrativa processer inte är tillräcklig.
Vi noterar bland annat brister gällande behörighetsstyrning av attesträtter vid
genomlysning av förbundets attestreglemente och attestförteckning. Vidare
noteras att det finns brister kopplat till KSON:s leverantörsregister och dess
registervård.
Vidare bedömer vi att förbundets internkontrollplan inte omfattar ett
helhetsgrepp som stärker interna kontrollen med bäring på granskade
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer.
I tabellen nedan redovisas iakttagelser och bedömningar av respektive
granskade rutin/process.
Granskad
rutin/process

Kommentar

Behörigheter och
attest i fakturasystem

Vi ser brister i och med att samtliga
beslutsattestanter har samma
sifferintervall gällande ansvarskod
enligt beslutad attestförteckning. Vi
ser även att reglementet inte lierar i
huvudsak med förteckningen, vilket
försvårar spårbarheten av attesterade
transaktioner.
Sammantaget bedömer vi att den
interna kontrollen inte är tillräcklig.

Löpande bokföring
(manuella
bokföringsorders)

Antaget attestreglemente reglerar att
dualitetsprincipen ska tillämpas.
Vi har vid våra stickprovskontroller
noterat att några av bokföringsordrar
inte attesterats av två personer. De
flesta av de kontrollerade
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transaktionerna avser rättelser och
omföringar mellan konton, vilket vi
bedömer ha en låg risk. Det finns även
i attestreglementet en särskild
skrivning om att i vissa fall kan den
manuella kontrollen av enskilda
transaktioner ersättas av
beloppsgränser etc. Förbundet kan
enligt vår bedömning med fördel
förtydliga attestreglementet avseende
attester av manuella bokföringsordrar.
Sammantaget bedömer vi att den
interna kontrollen delvis är tillräcklig.
Leverantörsregisteroch utbetalningar

Vi har i vår granskning inte noterat
några utbetalningar till blufföretag som
identifierats i analysen av
leverantörsregistret.
Det är dock vår bedömning att
förbundet bör se över
ansvarsfördelningen mellan förbundet
och kommunen och beslutar om
ändamålsenliga rutinbeskrivningar
gällande löpande kontroll och
registervård av leverantörsbetalningar
och leverantörsregister.
Sammantaget bedömer vi att den
interna kontrollen inte är tillräcklig.

Kundfakturering
(makuleringar och
betalningsuppföljning)

Förbundet saknar i dagsläget ett flertal
centrala riktlinjer eller
rutinbeskrivningar som avser
hanteringen av kundfakturering samt
kravhantering. Även om förbundet på
flera områden följer de riktlinjer och
rutiner som gäller för Norrtälje
kommun, så bör, enligt vår
bedömning, förbundet besluta vilka
regler och riktlinjer som styr
förbundets verksamhet.
Sammantaget bedömer vi att den
interna kontrollen inte är tillräcklig.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
•

Fortsätta arbetet med och dialogen kring att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan förbundet och Norrtälje kommun
gällande servicetjänster som kommunen i dagsläget
tillhandahåller.

•

Ta fram skriftliga beslut och/eller avtal mellan förbundet och
kommunen som reglerar vilka tjänster som kommunen
tillhandahåller, vilka rutiner som tillämpas och hur detta
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kontrolleras av förbundet.
•

Överväga om förbundets riskanalys även bör omfatta en
riskbedömning av ovan nämnda rutiner och processer.

Vi delar de bedömningar som gjorts i rapporten och önskar svar på vilka
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.
Revisionsrapporten överlämnas härmed till Förbundsdirektionen för yttrande.
Svar önskas senast den 31 maj 2021.
För de förtroendevalda revisorerna för kommunalförbundet

Norrtälje 2021-03-25

Claes-Göran Brile
Sammankallande
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Löpande intern kontroll i
redovisningsrutiner och
ekonomiadministrativa processer

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Mars 2021

Carin Hultgren
Jenny Nyholm
Daniel Brandt
Joakim Längberg
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Innehållsförteckning

1.

Inledning

3

2.

Granskningsresultat

7

3.

Revisionell bedömning och rekommendationer

PwC

20
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Inledning

161

Inledning
Bakgrund

Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. Detta
innebär att styrelser och nämnder ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning och säkra rutiner. Intern
kontroll är ett ledningsverktyg med betydelse för tjänstemannaledning och styrelsen.
Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De ska också skydda mot
medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av kommunens tillgångar.
En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 § är att ”utröna om räkenskaperna är
rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

PwC
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Inledning
Revisionsfråga och kontrollmål (rutiner)
Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma följande:
•

Är den interna kontrollen avseende utvalda löpande redovisningsrutiner och administrativa processer
tillräcklig?

•

Efterlevs den av styrelsen beslutade internkontrollplanen inom utvalda redovisningsrutiner?

De rutiner som omfattats av granskningen är följande:
1.

Behörigheter och attest i fakturasystem

2.

Löpande bokföring (manuella bokföringsordrar)

3.

Leverantörsregister- och utbetalningar

4.

Kundfakturering (makuleringar och betalningsuppföljning)

5.

Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade rutiner

PwC
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Inledning
Revisionskriterier, avgränsning och metod

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Revisionskriterier utgår från aktuell lagstiftning inklusive övrig
normgivning inom området, samt interna styrande och stödjande
dokument.

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och
walk-through av respektive rutin. Bedömning har gjorts dels av
befintliga regler och rutiner och dels av förbundets egna
kontrollaktiviteter. Stickprov har gjorts genom test av kontroller samt
verifiering av rutiner.

PwC
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Granskningsresultat

165

Behörigheter och attest i fakturasystem

Styrande dokument
•

Attestreglemente 171206

•

Attestförteckning 202011

•

Huvudbok, kurser, konf, rep 202001-202011

Verifiering
Vi har granskat 89 stycken transaktioner avseende förtroendekänsliga
poster såsom exempelvis representations-, och kurs- och
konferensavgifter för år 2020. Vi har kontrollerat följande:
1.
2.
3.

Att dualitetsprincip enligt reglementet har tillämpats.
Att beslutattestant är inte densamma som granskningsattestant.
Att beslutsattestant kan spåras tillbaka till förbundets
attestförteckning.

Utförd kontroll visar att dualitetsprincipen har tillämpats och att
beslutsattestanten inte är densamma som granskningsattestant för
samtliga transaktioner. Dock noterar vi att beslutsattestanternas unika
kodplan från erhållen transaktionslista inte framgår av förbundets
attestförteckning, vilket försvårar spårbarheten. Av 8 stycken unika
beslutsattestanters kodplan kan 6 stycken rimligtvis spåras tillbaka till
förteckningen.

PwC
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Behörigheter och attest i fakturasystem

Befintlig rutin
Av förbundets attestreglemente, daterat 2017, framgår att reglementets
syfte är att “förhindra oavsiktliga eller avsiktliga fel som kan påverka
verksamhetens ekonomiska ställning och/eller resultat, genom att
säkerställa att bokföringsunderlag är korrekta”.
Under reglementets tredje paragraf står det att förbundsdirektören
ansvarar för tolkning, hantering, undantag och eventuella kompletteringar
samt att reglementet efterlevs. Även att förbundet tillämpar
dualitetsprincipen vid attest av ekonomiska transaktioner. Det vill säga att
faktura attesteras av två personer, en granskningsattestant och en
beslutsattestant. Granskningattestant ansvarar för att transaktion är i
enlighet med listade kriterier under reglementets femte paragraf gällande
övergripande om transaktionens prestation, kvalitet, betalning och villkor.
Medan beslutsattestant utförs av den som har budgetansvar och är ytterst
ansvarig för att bokföringsunderlaget är korrekt. Enligt reglementets fjärde
paragraf är det förbundets direktion som utser beslutsattestant och
ersättare till dessa. Där framgår det bland annat att förbundsdirektörens
utgifter attesteras av direktionens ordförande och förbundsdirektören har
rätt att delegera attesträtt inom förvaltningen.
PwC

Vid genomlysning av förbundets attestförteckning över beslutsattestanter
noterar vi att:
•

•
•

samtliga attestanter har samma sifferintervall gällande ansvarskod.
Det vill säga samma behörighetsstyrning, vilket bekräftas vid
intervju,
det framgår inte heller vem/vilka som agerar som ersättare till listade
beslutsattestanter,
beslutsattestanternas unika kodplan från erhållen transaktionslista
lierar inte med förbundets attestförteckning, vilket försvårar
spårbarheten.

Vidare framgår det av förteckningen att belopp som överstiger 75 miljoner
kronor attesteras av direktionen, vilket inte framgår av reglementet. Dock
ska det tilläggas att i samband med granskningen framkommer det att
förbundet genomför en övergripande genomlysning av attestreglementet.
Vi ser positivt på detta i ett led i att stärka den interna kontrollen.

9
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Behörigheter och attest i fakturasystem

Gällande jävsituationer, framgår det av attestreglementet att attestant eller
dess närstående varken få ha ägarintressen, ledande ställning eller
kontrollera in- och utbetalningar med bolag eller föreningar som kontrollen
avser. Vi noterar att formulering av detta i reglementet kan förtydligas för
att undvika eventuella misstolkningar.
Utifrån intervju och reglementet ska attest och godkännande
dokumenteras med elektronisk signatur eller namnteckning.
Namnteckningsprov, för- och efternamn, ansvarskod, datum och
beloppsgräns anges vid ifyllning av blankett i samband med att
beslutsattestant registreras. Blanketten skickas sedan till Norrtälje
kommuns redovisningsenhet för registrering och förvaltning.

Bedömning
Vi ser brister i och med att samtliga beslutsattestanter har samma
sifferintervall gällande ansvarskod enligt beslutad attestförteckning. Vi ser
även att reglementet inte lierar i huvudsak med förteckningen, vilket
försvårar spårbarheten av attesterade transaktioner.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Gällande betalningar av förtroendekänsliga poster såsom exempelvis
representations-, kurs- och konferensavgifter ska dessa attesteras av
överordnad chef. Vid allvarliga brister/avvikelser ska i samband med utförd
attest ska detta enligt reglemente rapporteras till överordnad chef. Vad
som menas på allvarliga brister framgår inte av reglementet.

PwC
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Löpande bokföring (manuella bokföringsorders)

Styrande dokument
•

Attestreglemente daterat 171206

•

Attestförteckning 202011

PwC

Verifiering
Förbundet hanterar manuella bokföringsordrar i separat serie. Vi har
kontrollerat om det finns några avbrott i verifikationsnummerserien, vilket
kan indikera oegentligheter.
•

Vi har i vår granskning inte noterat några avbrott i granskad serie.

•

Kontroll av verksamhetsfrämmande poster (rörelseriktighet) har skett
genom att verifiering av 15 stycken manuella bokföringsordrar. De
kontrollerade bokföringsordrarna avser inbetalningar, rättelser av
konto samt deklarerade arbetsgivaravgifter. Samtliga bedöms vara
verksamhetsriktiga.

•

Kontroll av efterlevnad av attestreglemente har skett genom
verifiering av 15 stycken manuella bokföringsordrar. Vissa av
stickproven har inte attesterats av två personer.
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Löpande bokföring (manuella bokföringsorders)

Befintlig rutin

Bedömning

Enligt förbundets attestreglemente ska dualitetsprincipen tillämpas vilket
innebär att samtliga bokförings- och betalningsunderlag attesteras av två
personer, uppdelad på granskningsattest och beslutsattest. Ingen ska
ensam hantera en transaktion från början till slut.

Antaget attestreglemente reglerar att dualitetsprincipen ska tillämpas.

Manuell kontroll av enskilda transaktioner kan dock ersättas av automatisk
granskning utifrån beslutad beloppsgräns, periodicitet, kontroll mot avtal,
pristabeller etc. Exempel på sådana transaktioner kan vara hyror,
fjärrvärmekostnader mm.
Rutinerna avseende manuella bokföringsordrar följer i övrigt samma
reglemente som tidigare beskrivits under revisionsfråga som avser
behörigheter och attest i fakturasystem.

PwC

Vi har vid våra stickprovskontroller noterat att några av bokföringsordrar
inte attesterats av två personer. De flesta av de kontrollerade
transaktionerna avser rättelser och omföringar mellan konton, vilket vi
bedömer ha en låg risk. Det finns även i attestreglementet en särskild
skrivning om att i vissa fall kan den manuella kontrollen av enskilda
transaktioner ersättas av beloppsgränser etc. Förbundet kan enligt vår
bedömning med fördel förtydliga attestreglementet avseende attester av
manuella bokföringsordrar.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen delvis är tillräcklig.
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Leverantörsregister- och utbetalningar

Styrande dokument
•

Utbetalningsfiler för manuella utbetalningar för Kommunalförbundet

•

Leverantörsregister

Verifiering
Kontroll av kommunens leverantörsregister genom registeranalys för
verifiering av aktualitet, fullständighet, presentation och upplysning.
Kontroll har gjorts av bland annat följande parametrar:
●
●
●
●
●
●

Antal registrerade leverantörer och eventuella dubbletter.
Organisationsnummer och gironummer.
Momsregistreringsnummer och F-skatt.
Betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden.
Korruptionslistade leverantörer.
Registrerade bluffbolag.

Kontroll av kommunens utbetalningar genom registeranalys.
Genomförd registeranalys visar på ett antal avvikelser som beskrivs på
nästföljande sida.

PwC
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Leverantörsregister- och utbetalningar

Befintlig rutin
Utifrån intervju framkommer att Norrtälje kommun ansvarar för förbundets
leverantörsutbetalningar och leverantörsregister. Dock finns det inget skriftligt
beslut eller avtal mellan kommunen och förbundet som reglerar detta som PwC
har fått tagit del av. Inte heller har PwC tagit del av generella rutinbeskrivningar
om kontroll av leverantörsutbetalningar eller registervård avseende
leverantörsregister.

Genomförd analys av betalningar visar att inga betalningar har skett till
leverantörer som definieras som blufföretag. Däremot visar analysen att
betalningar skett i två fall till företag där F-skatt saknas, vid vidare kontroll har
båda dessa företag avregistrerats under 2020. I två fall har betalningar till företag
som har skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten. Ett av dessa avser
Region Stockholm. Beloppen som det rör sig om är inte väsentliga.
Se sammanställning av genomförda registeranalyser på nästkommande bilder.

Genomförd registeranalys visar att KF Sjukvård och omsorg i Norrtälje har 5975
stycken unika leverantörer utav 6780 totalt upplagda i sitt leverantörsregister.
Utifrån genomförd granskning noteras brister avseende registervården av
förbundets leverantörsregister, vilket kan medföra - om inte löpande registervård
sker - risk för felaktiga utbetalningar på längre sikt. Bland annat noteras (genom
kontroll mot Bolagsverket) att det 1 110 stycken leverantörer saknar
momsregistreringsnummer, 578 har betalningsanmärkningar och 719 stycken av
leverantörerna saknar F-skattsedel.
Vidare noteras att 533 stycken leverantörer saknar korrekt matchning mellan
organisationsnummer och gironummer. I analysen noteras också att det i
förbundets leverantörsregister finns en registrerade leverantörer som finns med
på Svensk Handels lista över bluffbolag.
PwC

Bedömning
Vi har i vår granskning inte noterat några utbetalningar till blufföretag som
identifierats i analysen av leverantörsregistret.
Det är dock vår bedömning att förbundet bör se över ansvarsfördelningen mellan
förbundet och kommunen och beslutar om ändamålsenliga rutinbeskrivningar
gällande löpande kontroll och registervård av leverantörsbetalningar och
leverantörsregister.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen inte är tillräcklig.
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Kundfakturering (makuleringar och betalningsuppföljning)

Befintlig rutin

Bedömning

Enligt vad som framkommer vid våra intervjuer finns inte några antagna
riktlinjer som reglerar hanteringen av kundfakturering samt kravhantering. I
praktiken följer dock förbundet de riktlinjer som gäller för Norrtälje
kommun, detta har dock inte formaliserats så att det exempelvis finns ett
beslut att kommunens riktlinjer även gäller för förbundets verksamhet.

Förbundet saknar i dagsläget ett flertal centrala riktlinjer eller
rutinbeskrivningar som avser hanteringen av kundfakturering samt
kravhantering. Även om förbundet på flera områden följer de riktlinjer och
rutiner som gäller för Norrtälje kommun, så bör, enligt vår bedömning,
förbundet besluta vilka regler och riktlinjer som styr förbundets
verksamhet.

Avseende makulering av kundfakturor finns en framtagen blankett där
orsak till makulering ska anges. Denna skickas sedan till personal inom
ekonomienheten Norrtälje kommun som hanterar makuleringen i
ekonomisystemet. Enligt våra intervjuer saknas det i dagsläget ett formellt
avtal eller andra beslut som reglerar denna hantering. Förbundet har inlett
ett arbete för att detta ska upprättas.

PwC

Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen inte är tillräcklig.
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Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade
rutiner
Styrande dokument
•

07,02 Bilaga 2 Internkontrollplan 2020

•

07,01 Bilaga 1 System för intern kontroll

•

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020

•

Beslut internkontrollplan

•

Internkontroll 2020, kostnadsuppföljning, rutin

•

Internkontrollrapporter 2020

PwC

Verifiering
•

Genomgång av internkontrollplan. Verifiering av kontrollmoment
med bäring på de i granskningen utvalda redovisningsrutiner.

•

Uppföljning av utfallet av genomförda kontroller.
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Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade
rutiner
Rutin
Enligt erhållen dokumentation system för internkontroll framgår att den interna
kontrollplanen ska säkerhetsställa att förbundet efterlever bland annat lagar,
avtal och andra gällande regler, att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål
och riktlinjer, minimera risken för missbruk och att administrativa- och
redovisningsrutiner är tillfredsställande. Enligt dokumentet delas den interna
kontrollen upp i två övergripande delar, redovisningskontroller och administrativa
kontroller. Exempel på redovisningskontroller specificeras enligt dokumentet som
löpande avstämningar, kontrollberäkningar, inventeringar och
behörighetskontroller i redovisningen. Medan administrativa kontroller framgår att
sålunda kontroller “skapas genom att organisationen utformas på ett
ändamålsenligt sätt. Detta förutsätter dokumenterad ansvars- och
befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar.“.
Vidare framgår även att förbundsdirektören ansvarar för resultatrapportering av
den interna kontrollen till direktionen. Förbundsdirektören har även i uppgift att
regler och konkreta anvisningar utformas för att upprätthålla en god internkontroll
och dessa ska beslutas av direktionen.
Av förbundets internkontrollplan för år 2020 framgår tre stycken kontrollobjekt,
två stycken avseende avtalsuppföljning och en gällande kostnadsuppföljning (se
sammanställd matris på nästkommande sida).
PwC

Den sistnämnde har bäring på en av granskningens utvalda redovisningsrutiner,
nämligen “rutin för behörigheter och attest i fakturasystem”. Kontrollobjektet är
följande:
•

Uppföljning av kostnader för kurser, konferenser, konsulter och
handledning.

Enligt erhållen dokumentation har kontrollobjektet utförts utan avvikelser. Det
framgår även att rutinen fungerar bra, men behöver kompletteras med
konteringsbeskrivning samt utbildning/workshop gällande fakturahanteringen och
konteringar i allmänhet.
Bedömning
Vår bedömning är att kontrollplanen inte omfattar ett helhetsgrepp som stärker
den interna kontrollen med bäring på granskade redovisningsrutiner och
ekonomiadministrativa processer. Vi anser att det finns möjligheter att lägga till
kontrollobjekt som exempelvis kontroll av attestrutin avseende
förtroendekänsliga poster efterlevs enligt reglemente eller att användare endast
har behörighet till delar av flödet.
Sammantaget bedömer vi att den interna kontrollen är delvis tillräcklig.
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Matris av kontrollobjekt enligt internkontrollplan

Kontrollobjekt enligt
internkontrollplan

Kontrollmoment enligt
internkontrollplan

Kontrollansvar enligt
internkontrollplan

Mottagare av kontrollrapport

Resultat 2020

Avtalsuppföljning
- Uppföljning av ersättning till
husläkarmottagningarna

Stickprovskontroller

Avdelningschef, beställaravdelningen

Ej specificerat

Ej applicerbart för denna granskning

Avtalsuppföljning
- Uppföljning av nya
ersättningsmodellen för Kundvalet

1. Uppföljning på individnivå
2. Fakturakontroll av utförd tid i
relation av beviljad tid

Avdelningschef, beställaravdelningen

Ej specificerat

Ej applicerbart för denna granskning

Kostnadsuppföljning
- Uppföljning av kostnader för
kurser, konferenser, konsulter och
handledning

Kontrollera bokförda
kostnader och stäm av
med berörd chef

Avdelningschef, ekonomiavdelningen

Ej specificerat

Godkänt resultat utan avvikelser

PwC
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Revisionell bedömning
och rekommendationer

179

Revisionell bedömning

Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att
den interna kontrollen i utvalda redovisningsrutiner och tillhörande
ekonomiadministrativa processer inte är tillräcklig.
Vi noterar bland annat brister gällande behörighetsstyrning av attesträtter
vid genomlysning av förbundets attestreglemente och attestförteckning.
Vidare noteras att det finns brister kopplat till KSON:s leverantörsregister
och dess registervård.
Vidare bedömer vi att förbundets internkontrollplan inte omfattar ett
helhetsgrepp som stärker interna kontrollen med bäring på granskade
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer.

PwC
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Rekommendationer

I syfte att stärka den interna kontrollen rekommenderar vi förbundet att
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förbundet och Norrtälje kommun
gällande servicetjänster som kommunen i dagsläget tillhandahåller. Detta
genom att ta fram skriftliga beslut eller avtal mellan kommunen och
förbundet som reglerar vilka tjänster som kommunen tillhandahåller, vilka
rutiner som tillämpas och hur detta kontrolleras av förbundet. Vidare bör
förbundet överväga om riskanalysen även bör omfatta en riskbedömning
av de granskade rutinerna och processerna.
I samband med granskningen framkommer att en övergripande
genomlysning av attestreglementet och rutiner pågår. Vi ser positivt på
detta arbete som ett led i att ytterligare stärka den interna kontrollen.

PwC
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2021-03-25

Carin Hultgren
Certifierad kommunal revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 9 juni 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

PwC

182

1(1)
Datum: 2021-05-10

Handläggare: Magnus Blomdahl
Direktionen 2021-05-19

Information om hantering av skrivelser och
protokollsanteckningar
Fr.o.m. direktionens sammanträde den 9 juni 2021 inför förvaltningen en ny rutin
gällande inkomna skrivelser och protokollsanteckningar. Skrivelser och protokollsanteckningar som inkommer till direktionssekreteraren senast kl. 10.00 dagen
före direktionssammanträden kommer att publiceras i Styrelsemöte.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Handläggare: Magnus Blomdahl

Meddelanden
Domstolsärenden:
Förvaltningsrätten mål nr 1098-20.
Förvaltningsrätten mål nr 4691-20.
Övriga:
Minnesanteckningar samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor 2021-05-05.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 2021-05-10
(kompletteras).
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Minnesanteckningar Samverkansråd i hälso- och
sjukvårdsfrågor 2021-05-05
Tidpunkt: Kl. 10.00-11.05.
Plats: Konferensrum Stora Galjonen och Microsoft Teams.
Närvarande: Olle Reichenberg, direktionens ordförande
Camilla Gustavsson, avdelningschef kvalitet och innovation
(deltog via Microsoft Teams).
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Per Ljungström, Diabetesföreningen
Britt-Marie Åhman, Hörselskadades Riksförbund
Olle Undmark, Parkinsonsföreningen (deltog via Microsoft
Teams).
Anita Andersson, Riksförbundet HjärtLung Norrtälje.

1. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.
2. Information från direktionen
Olle Reichenberg informerar om att direktionen kommer att ha ett extra
sammanträde den 19 maj, främst för att kunna besluta om ärendet
Budgetunderlag 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 där underlagen efter
beslut skickas till medlemmarna Region Stockholm och Norrtälje kommun.
Budgetunderlaget visar bland annat att andelen äldre i prognostiseras att fortsätta öka i Norrtälje vilket medför ökade behov. Överenskommelsen avseende
stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet
2021-2023, som direktionen beslutade om den 10 februari, har gett stadga till
komunalförbundets verksamhet.
Statsbidrag med anledning av pandemin fördelas via regioner och kommuner,
ej till kommunalförbund. Det är därför oklart hur stor del av bidragen som
kommer att tillföras kommunalförbundet.
Allegio Omsorg AB kommer fr.o.m den 1 juni att bedriva verksamhet inom
kundvalet. De kommer att vara verksamma inom alla fyra zoner.

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

Intern

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

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Humana Omsorg AB kommer fr.o.m. den 7 juni att bedriva särskilt boende.
Boendet benämns Humana Norrtälje hamn och har 80 platser.
En utförare inom kundvalet har fått avslag på sin ansökan till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Beslutet är överklagat och ärendet ligger i Högsta
förvaltningsdomstolen där ärendet ännu inte har beviljats prövningstillstånd.
Ett avslag av Högsta förvaltningsdomstolen kan medföra att utföraren lägger
ner sin verksamhet och kunderna behöver då göra nya val hos andra utförare.
Färre personer flyttar in vid särskilda boenden i Norrtälje. Därav råder för
tillfället överskott på platser, vilket bidrar till att det kan bli aktuellt med ny
boendeform, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Ett ärende om detta
behandlades av direktionen den 28 april.
Per Ljungström framför synpunkt om att det är viktigt med äldreboenden i
ytterområden. Camilla Gustavsson svarar att den frågan kommer att aktualiseras när frågan om biståndsbedömda trygghetsboenden hanteras vidare.
Camilla Gustavsson informerar om att det är en ny boendeform sedan april
2019. I 14 av Sveriges kommuner finns biståndsbedömda trygghetsboenden,
varav de fem största är Falkenberg, Karlstad, Linköping, Mölndal och Västerås.
Magnus Blomdahl informerar om att handlingar till direktionens sammanträden fr.o.m. sammanträdet den 19 maj kommer att publiceras på kommunalförbundets hemsida under fliken ”Handlingar till direktionens sammanträden”.
Kallelsen kommer att publiceras separat och sedan läggs handlingarna i ett
PDF-dokument som publiceras. Vid kompletterande utskick kommer även
dessa handlingar att publiceras på hemsidan som separat PDF-dokument.
3. Förvaltningen informerar (verksamhetsfrågor)
Camilla Gustavsson informerar om att tillfälligt beslut om uppskjuten vård på
regionens akutsjukhus har förlängts t.o.m. den 16 maj, vilket även gäller för
Norrtälje sjukhus. Detta för att säkerställa tillgången på personal till den mest
akuta vården.
KSON har i samverkan med regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning förtydligat att självdialys ska ingå i ordinarie uppdrag inom vårdval avancerad
sjukvård i hemmet (ASIH). Det överensstämmer med intentionen för njursjukvård i regionen att erbjuda fler patienter självdialys istället för sjukhusbunden
dialys.
Norrtälje sjukhus har fortsatt avropsrätt på hälso- och sjukvårdsförvaltningens
pandemiavtal t.o.m. den 30 juni. Det avser bland annat akut kirurgi och
intensivvårdsplatser på Ersta sjukhus. Detta för att kunna avlasta sjukhuset och
ej utöka vårdskulden.
4. Information/frågor från Norrtälje funktionshindersföreningars samorganisation (NHS)
Anita Andersson informerar om artikel i Norrtälje tidning den 12 mars och
insändare den 23 april angående psoriasisvården. Psoriasisföreningen i
Norrtälje har idag 278 medlemmar.
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Det finns ett 50-tal olika diagnoser inom psoriasisområdet. Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus har lagt ned sina psoriasisverksamheter.
Olle Reichenberg svarar att direktionen den 24 mars gav förvaltningen i uppdrag att säkerställa psoriasisvården i Norrtälje genom samverkan mellan hudläkare, reumataloger och allmänläkare. Även psoriasisföreningen övriga
verksamheter i regionen har aviserat att de kan komma att upphöra.
Det är inte aktuellt med egen upphandling av psoriasisverksamhet eller att
ekonomiskt hjälpa föreningen. Däremot försöker kommunalförbundet aktivt
medverka till lösningar för att kunna stötta patientgruppen.
Olle Undmark framför betydelsen av att kunna få vård i Norrtälje. Om de med
psoriasis får salvor och ljusbehandling är det bättre än mediciner, vilket därför
bör kunna erbjudas i Norrtälje. Anita Andersson framför att en lösning för
psoriasisvård i Norrtälje skulle kunna vara en ambulerande verksamhet.
Per Ljungström framför betydelsen av att kunna erbjuda vård i Norrtälje via
Norrtäljemodellen. Han ser farhågor med att effektivisering med medför
centraliseringar av verksamheter långt bort från Norrtälje.
Anita Andersson lyfter frågan om tillgång till varmvattenbassäng under den tid
då bassängen på Roslagens sjukhus renoveras (beräknas vara klart mars 2022).
Camilla Gustavsson svarar att förvaltningen för en dialog med kultur- och
fritidskontoret om tillfällig lösning avseende möjlighet till varma varma bad för
berörda målgrupper.
Per Ljungström informerar om att Diabetesföreningen inte bedrivit någon
verksamhet sedan sista samverkansrådet men att årsmöte hållits. Riksmöte
kommer att genomföras under maj månad.
Britt-Marie Åhmån informerar om att Norrtälje funktionshinderföreningars
samorganisation (NHS) inte heller har någon verksamhet med anledning av
pandemin. De ser mycket postivt på kommunalförbundets utredning om mobil
mammografi. Britt-Marie framför synpunkt om att digitala möten bör vara
textade eftersom det anars blir svårt för dem med hörselproblem att följa med.
Framförallt seminarier och föreläsningar kan textas. Hörsellinjen ger råd och
tips på hur möten kan textas. Förvaltningen tar med sig denna synpunkt.
Olle Undmark informerar om att Parkinsonsföreningen inte bedriver några
aktiviteter just nu.
5. Övriga frågor
Beslutas att sammanträden hösten 2021 hålls den 22 september kl. 10.00
och den 9 november kl. 10.00.
Magnus Blomdahl informerar om att vid sammanträdet den 22 september
behöver det formellt beslutas om representanter 2021-2022 för Norrtälje
funktionshindersföreningars samorganisation (NHS) i Samverkansråd för
hälso- och sjukvårdsfrågor. Ordförande i NHS Marie-Anne Blomdin
kommer att bli informerad om detta. För tillfället finns en vakant plats som
ledamot i rådet.
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Magnus Blomdahl informerar om att även för Kommunala pensionärsrådet
och Rådet för funktionshinder behöver föreningarna formellt utse
representanter för 2021-2022 som sedan formellt väljs vid första sammanträdet i höst.
Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

Intern
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DELEGATIONSBESLUT
2021-05-11

Handläggare: Magnus Blomdahl

Beslut
Delegationsbeslut Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) per den
30 april 2021, 2021-04-20 dnr 2021-000017 739.
Delegationsbeslut om fortsatt hubb i Norrtälje av vaccin mot covid-19, 2021-04-27 dnr
2021-000151 770.
Delegation att besluta gällande lokalt samordnade upphandlingar av läkemedel på rekvisition,
2021-05-05 dnr 2021-000182-739.
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Datum: 2021-04-20
Dnr: 2021-000017-739 Q1

Handläggare:
Ulrika Strand

Till
Direktionen 2021-06-09

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL)
per den 30 april 2021
1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje överlämnar rapporten gällande icke
verkställda beslut per den 30 april 2021 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Den rapportering av icke verkställda beslut, som skickats till IVO per den 30 april
2021, omfattar 84 gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL, som inte verkställts inom 3
månader(avser beslut fattade under oktober, november, december 2020) från
beslutsdatum. Rapporteringen till IVO för kvartal ett 2021 omfattar lika antal beslut
som föregående kvartal.
Av dessa gynnande beslut avser
särskilt boende 5 kap. 5 §
dagverksamhet 4 kap. 1§
kontaktperson 4 kap. 1§
hemtjänst 11 kap. 1§
Korttidsboende/växelvård 4 kap 1 §

15 personer ( 11 kvinnor, 5 män)
69 personer (44 kvinnor, 25 män )
0 person
0 personer
0 person

Aktuella beslut enligt SoL som avser ärenden inom socialpsykiatrin rapporteras i
samband med besluten enligt LSS.
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Datum: 2021-04-20
Dnr: 2021-000017-739 Q1

Beskrivning av ärendet
Från 1 juli 2006 har kommunen enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera gynnande
beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller också
beslut där verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Upprepad rapportering ska
göras på individnivå fram till dess att beslutet är verkställt eller ånyo verkställt.
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skickas uppgifter om namn, personnummer, beslutsdatum, typ av insats, skäl till att beslutet inte verkställts samt övriga
upplysningar/åtgärder. Revisorerna får en avidentifierad kopia av underlaget. Statistiken skall
visa antal icke verkställda beslut, typer av bistånd samt hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut. I nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre prop. 2005/06:115
anges att det är viktigt att det framgår hur många beslut som rör män respektive kvinnor. Som
den yttersta konsekvensen avseende gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader kan
IVO ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6A § Sol

Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Boende med

särskilt
boende

201123

1932

201202

1939

201123

1937

201217
201221
201001
201123
191031
200904
200616
191101
200923
200804
200727
201028

1950
1930
1935
1945
1933
1926
1940
1932
1933
1925
1926
1938

Beslutet
verkställt
/återtaget

Kommentar

SOL

Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Tillämpar 16kap § 3.
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Tillämpar 16kap § 3.

Avser parbo beslut

Personen väntar plats på ett specifikt boende

Beslutet verkställt

210113

Personen väntar plats på ett specifikt boende
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Återtagen ansökan
Återtagen ansökan
Personen tackar nej till erbjuden plats

210316
210120
210407
210107

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje
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+46 17 67 10 00
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4761002-7

ORG ANISAT IO NSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKG IRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394

207

Datum: 2021-04-20
Dnr: 2021-000017-739 Q1

Kontaktperson
Sol :

Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Beslutet
verkställt
/återtaget

Kommentar

Inga ärenden att
rapportera
Dagverksamhet
Sol :
Datum för
gynnande beslut
190312
191001
200312

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår
1929
Avbrott i verkställigheten pga. Covid19
1940
Avslutad
Avslutad
1953

190410

1957

200311

1940

190814

1933

190805

1941

190510

1939

190322

1948

190726

1929

190604

1932

190829

1944

190610

1925

191010

1937

191003

1930

201022

1947

201027

1943

191002

1947

Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19

Kommentar
Beslutet ligger på paus. From 200410
Avslutad utan att verkställas efter paus
Avslutad utan att verkställas efter
paus.
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200924
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
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190813

1942

190403

1954

190418

1940

191003

1943

190402

1932

191126

1936

191112

1934

191016

1939

181002

1942

181211

1944

191022

1925

190614

1935

190312

1925

190410

1942

191014

1930

191101

1933

200908

1937

200916

1938

190611

1938

201105

1945

190820

1929

200327

1947

191113

1944

200902

1938

181012

1938

200218

1930

190731

1934

Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19

Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200929
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Personen flyttar till särskilt boende
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
201103
Beslutet ligger på paus. From
201103
Beslutet ligger på paus. From
201103
Beslutet ligger på paus. From
201103
Beslutet ligger på paus. From
201103
Beslutet ligger på paus. From
201104
Beslutet ligger på paus. From
201104
Beslutet ligger på paus. From
201103
Återtagen
Beslutet ligger på paus. From
200410
Avslutad utan att verkställas efter
paus.
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410

200312

210319

210327
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180212

1932

190328

1933

180424

1945

200903

1944

200210

1932

180831

1931

181119

1942

181206

1944

190415

1949

190719

1944

191202

1942

180809

1930

200213

1953

190405

1936

190731

1934

190605
200423

1958
1944

200902

1938

200420

1948

200422

1944

200420

1944

200420

1947

200420

1939

200421

1944

Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avslutad
Avslutad
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19
Avbrott i verkställigheten pga.
Covid19

Beslutet ligger på paus. From
200410
Personen avlider
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Personen flyttar till särskilt boende
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200924
Personen flyttar till särskilt boende
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Beslutet ligger på paus. From
200410
Återtagen ansökan
Personen flyttar till särskilt boende
Beslutet ligger på paus. From
200902
Beslutet ligger på paus. From
200420
Beslutet ligger på paus. From
200422
Beslutet ligger på paus. From
200420
Beslutet ligger på paus. From
200420
Beslutet ligger på paus. From
200420
Beslutet ligger på paus. From
200421

210303

200225

210201

210324
210227

Hemtjänst SoL:
Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Kommentar

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje
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Korttisbeslut
alternativ
växelvårdsbeslut
Sol :
Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Kommentar

Inga ärenden att rapportera
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Datum: 2021-04-27
Diarienr 2021-000151-770
Handläggare:
Catharina Johansson

Delegationsbeslut om fortsatt hubb i Norrtälje av vaccin
mot COVID-19
Beslut
Förbundsdirektören beslutar om fortsatt uppdrag till Prosalus AB att fungera som hubb i
Norrtälje under pågående vaccination mot Covid-19.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Prosalus AB Rimbo/Norrtälje Hälsocentral har i uppdrag att ansvara för beställning och
distribution av Pfizervaccin för vaccinering mot COVID-19 under fas 1 och 2 av de
målgrupper som faller inom vårdcentralernas uppdrag i enlighet med Region Stockholms
Målgrupper och genomförande | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se).
Upplägget med egen hubb har fungerat bra och skapat en nära och effektiv hantering lokalt
för vaccinering av Norrtälje kommuns invånare. Prosalus uppdrag förlängs nu att inkludera
fas 3 och till annat meddelas från Region Stockholm gällande husläkarnas uppdrag som
vaccinatörer och behov av lokal hubb i Norrtälje. Utdelning till vaccinerande husläkarmottagningar sker två gånger i veckan efter att skriftlig beställning inkommit i god tid till hubben.
Fördelningen av vaccindoser sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
överenskommelser med KSONs förvaltning.
Ansvaret innebär att följa gällande Vaccination mot covid-19 | Vårdgivarguiden
(vardgivarguiden.se) för en säker och effektiv hantering av vaccin mot Covid-19.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
Prosalus AB, Rimbo/Norrtälje Hälsocentral (styrelse@prosalus.se)
Citikliniken Hälsocentral (ledning@citikliniken.com)
Husläkarna Rimbo-Edsbro (ahmed.shalabi@hlm-rimbo.se)

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 2
Norrtälje
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Dnr 2021-000182-739
Datum: 2021-05-05

Handläggare:
Mona Larsson

Delegation att besluta gällande lokalt samordnade
upphandlingar av läkemedel på rekvisition
Beslut
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ger härmed regionens
inköpsdirektör i uppdrag att å nämndens/förvaltningens vägar fatta nödvändiga beslut
avseende de lokalt samordnande upphandlingar av läkemedel på rekvisitionen som
kommer att göras under 2021. Beslutet inkluderar beslut om att inleda upphandling, beslut
om att fastställa upphandlingsvillkor, tilldelningsbeslut samt i förekommande fall beslut om
avbrytande av upphandling. Uppdraget gäller även tecknande och förvaltning av de
upphandlade ramavtalen.
Beslutet är fattat i enlighet med KSONs delegationsordning, beslutade 2020-09-16 § 80
punkt B1.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Bakgrund
I Region Stockholms inköpspolicy LF 2017-1197, antagen av fullmäktige den 8 maj
2018, § 98, finns definierat Lokalt samordnad upphandling som; ”När två eller flera
nämnden eller bolag beslutar att genomföra en samordnad upphandling för flera,
eller samtliga, nämnder och bolag.”
Regionstyrelsen ansvarar enligt inköpspolicyn för samordning av lokalt samordnade
inköpskategorier. Det finns behov av att säkerställa nämnders och bolags behov av
ramavtal för läkemedel på rekvisition. Upphandling av dessa ramavtal samordnas
lokalt på frivillig basis i enlighet med delegation (nämnder) eller fullmakt (bolag).
Upphandlingarna bedöms inte vara av sådan principiell beskaffenhet att de ska
föreläggas fullmäktige för beslut.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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

