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Datum: 2021-12-06
Dnr: 2021-000287 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-12-08

Månadsrapport november
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens ekonomiska månadsrapport november 2021.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Kommunalförbundets helårsprognos 2021 indikerar ett underskott på
28,0 miljoner kronor. Det innebär att prognosen inte har förändrats sedan förra
månadsrapporten, men att den förbättrats med 28,5 miljoner kronor sedan delårsrapport 2. Vissa osäkerhetsfaktorer kvarstår ännu, främst gällande vissa statsbidrag
samt kostnaderna för Norrtäljebornas vård på regionens övriga sjukhus.
Utredningen visar att kostnader för vård på övriga sjukhus har ökat under 2021,
men vissa frågor kvarstår och dialogen med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
(HSF) fortgår.
I juni fattades ett delegationsbeslut (HSN 2021-1340) om fördelning av medel
från satsningen på undanträngd och köställd vård. Enlig beslutet ska 2,6 procent
av totalt 500 miljoner kronor, det vill säga 13 miljoner kronor, fördelas till
kommunalförbundet i enlighet med överenskommelsen avseende stärkt styrning
och ekonomiska förutsättningar 2021-2023 (RS 2020-0879). Dessa medel har inte
kommit kommunalförbundet tillhanda och i november fattades ett nytt
delegationsbeslut (HSN 2021-1340) som innebär att dessa medel ska vara rent
prestationsbaserade samt att Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har i uppdrag
att säkerställa detta. Det innebär att kommunalförbundet får del av medlen efter
HSF:s bedömning av de ansökningar som kommunalförbundet skickar in till HSF
avseende Norrtälje sjukhus. Med detta som utgångspunkt pågår arbete med att ta
fram underlag för HSF:s bedömning om bidragets storlek. I skrivande stund är
det oklart om eller hur mycket kommunalförbundet kommer att beviljas av dessa
medel. Det innebär att den ekonomiska helårsprognosen fortfarande innehåller
betydande osäkerheter, framförallt vad gäller statsbidrag via medlemmarna och
ersättningar för Norrtäljebors vård vid övriga sjukhus.
Beskrivning av ärendet
Nedan följer tabellen med budget, utfall samt prognos per verksamhetsområde.
Där redovisas även helårsprognosen från delårsrapport 2 samt vilka förändringar
som skett.
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://kommunalförbundet.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Budget
2021

Nettokostnad (mnkr)
Medlemsbidrag Region
Stockholm
Medlemsbidrag Norrtälje
kommun
Övrig finansiering, statsbidrag
Primärvård
Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning
SUMMA
Balanskrav
Resultat efter balanskrav

Utfall,
perioden

Helårs‐
prognos

Avvikelse

Helårs‐
prognos,
delår 2

Förändring
Utfall 2020
från delår 2

1 721,0

1 577,6

1 721,0

0,0

1 721,0

0,0

1 697,0

1 214,6

1 113,4

1 214,6

0,0

1 214,6

0,0

1 180,0

61,9

39,3

52,9

‐ 9,0

52,9

0,0

17,1

‐ 496,5
‐ 1 161,2
‐497,1
‐768,5
‐74,2
0,0
0,0
0,0

‐454,9
‐1 079,3
‐452,3
‐699,3
‐60,7
‐16,2
0,0
‐16,2

‐506,5
‐1 184,2
‐488,1
‐763,5
‐74,2
‐28,0
0,0
‐28,0

‐10,0
‐23,0
9,0
5,0
0,0
‐28,0
0,0
‐28,0

‐511,0
‐1 194,2
‐497,1
‐768,5
‐74,2
‐56,5
0,0
‐56,5

4,5
10,0
9,0
5,0
0,0
28,5
0,0
28,5

‐504,5
‐1 129,2
‐475,4
‐756,8
‐68,2
‐40,1
13,6
‐26,5

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

Sida

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-12-01

Kommunalförl)undet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp och

Plats och tid

Microsoft Teams, onsdagen den 1 december 2021 kl. 09.00-10.05.

Beslutande

Arbetsgivarrepresentanter

Maria Johansson, förbundsdirektör (deltog via Microsoft Teams)
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Sanna Tinglöf, avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning (§§ 69-72).
Fackliga representanter

Jannci Blomgren Overgaard (Akademikerförbundet SSR),
Cecilia Engman (Akademikerförbundet SSR), (deltog via Microsoft Teams)
Ann-Charlotte Svenander (Kommunal), (deltog via Microsoft Teams).
Justerare

Jannci Blomgren övergaard (Akademikerförbundet SSR) och Ann-Charlotte
Svenander (Kommunal).

Justeringens plats och tid

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, måndagen den
6 december 2021 kl. 12.45.

Underskrifter
Sekreterare

~

Paragrafer§§69-77

Magnus Blomd
Direktör

Justerare
Ann-Charlotte Svenander
(Har den 6 december 2021
via e-post godkänt protokollet).

I

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Region
Stockholm

NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-12-01

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

Ärendelista

§ 69 Val av justerare

3

§ 70 Fastställande av dagordning

3

§ 71 Föregående protokoll

3

§ 72 HR-frågor

3

§ 73 Arbetsmiljö

4

§ 74 Information med anledning av Coronapandemin

4

§ 75 Ärenden till kommande direktion

5

§ 76 Ekonomi

5

§ 77 Övriga frågor

6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Region
Stockholm

NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-12-01

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

§ 69

Val av justerare
1. Jannci Blomgren Övergaard (Akademikerförbundet SSR) och
Ann-Charlotte Svenande:r (Kommunal) utses att tillsammans med
förbundsdirektör Maria Johansson justera sammanträdets protokoll.
2. Protokollet justeras den 6 december 2021 kl. 12.45.

§ 70

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 71

Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 3 november 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 72

HR-frågor
- Samverkan om dokumentet Riktlinje gällande behörighetskrav för utförande
av vissa uppgifter rörande barn och unga inom myndighetsutövning på
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Akademikerförbundet SSR framför synpunkt om att den rättsliga regleringen i
dokumentet bör kompletteras och att behörighetskravet bör vara ett krav som
också omfattar myndighetsutövningen inom LSS som avser barn. Akademikerförbundet SSR hänvisar till att det finns information från bland annat
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som styrker Akademikerförbundet
SSR:s tolkning.
Avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning Sanna
Tinglöf informerar om att arbetsgivaren utgått från vad som är skrivet i förarbeten till lagen, där det hänvisas till sådana uppgifter inom socialtjänsten som
avser ingripandeverksamhet till stöd och skydd för barn, något som LSS inte är
avsett för. Sanna Tinglöf informerar vidare om att kontakter tagits med JP
Infonet för att få klarhet i vad som gäller angående myndighetsutövning utan
att få svar.
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Sida

dill

Region
Stockholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-12-01

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

Akademikerförbundet SSR anser att jurist bör kontaktas för att stämma av
begrepp och tolkningar. Arbetsgivaren svarar att SKR eller annat juridiskt stöd
kommer att anlitas. Dokumentet Riktlinje gällande behörighetskrav för
utförande av vissa uppgifter rörande barn och unga inom myndighetsutövning
kommer att samverkas igen vid kommunalförbundets samverkansgrupps
sammanträde den 2 februari 2022.
Sanna Tinglöf informerar om att det inom avdelningen stöd och service till
personer med funktionsnedsättning finns vakanser till följd av pensionsavgångar, uppsägningar, sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Rekrytering pågår
till de vakanta tjänsterna men Sanna Tinglöf bedömer att det finns behov av en
viss överanställning eftersom det aviseras ytterligare föräldraledigheter,
pensionsavgångar och förlängda sjukskrivningar framöver. Framförallt inom
LSS har det uppstått vakanser och där finns ett behov av att tillfälligt anlita en
konsult under tre månader.
Ann-Charlotte Svenander (Kommunal) frågar om arbetsgivaren har några
planer på riktad kompetenshöjning till dem som inte innehar socionomexamen?
Arbetsgivaren svarar att inga sådana planer finns i dagsläget.

§ 73

Arbetsmiljö
- Arbetsgivaren informerar om att det inte kommit några besked om nya
skyddsombud vid kommunalförbundet. Nästa sammanträde den 2 februari
2022 kommer även att vara skyddskommitte under förutsättning att det finns
utsedda skyddsombud.
- Ann-Charlotte Svenander (Kommunal) ställer fråga om skyddsronder utförts
när det inte finns några skyddsombud? Arbetsgivaren svarar att skyddsronder
utförts innan skyddsombudet slutade.

§ 74

Information med anledning av Coronapandemin
- Arbetsgivaren informerar om att det för tillfallet är en person med covid-19
smitta vid ett särskilt boende. Det är svårt att i dagsläget veta hur virusvarianten
Omikron kommer att utvecklas och hur den fortsatta pandemin kommer att
påverka verksamheten.
-Ann-Charlotte Svenander (Kommunal) framför att det varit långa köer vid
Prosalus vaccinationsmottagning till följd av att dos tre erbjuds för alla 65 år
och äldre.
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Region
Stockholm

NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-12-01

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

Förbundsdirektör Maria Johansson svarar att det stora åldersintervallet
medförde köer i hela regionen samtidigt som Region Stockholm minskat antalet
vaccinationsmottagningar. Kommunalförbundet har påtalat behovet av att alla
vårdcentraler i Norrtälje bistår i vaccinationerna för covid-19. Tiohundra AB
har uppmanats att vaccinera mot både covid-19 och inte enbart mot influensa.
Mellan den 1-10 december kommer vaccinationsmottagningen att flyttas från
Kapellet till Norrtälje Sportcentrum.

§ 75

Ärenden till kommande direktion
- Arbetsgivaren informerar om ärenden till direktionens ordinarie sammanträde
den 8 december 2021.
Direktionssekreterare Magnus Blomdahl informerar om att två separata
sammanträden kommer att hållas den 8 december. Vid det öppna sammanträdet har allmänheten möjlighet att närvara och sammanträdet kommer även
att sändas via kommunalförbundets hemsida. Vid det öppna sammanträdet
kommer ärendet Medlemsbidrag 2022 och ärendet Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 att behandlas.
Inga frågor eller synpunkter avseende ärenden till direktionen den 8 december
förelåg.

§ 76

Ekonomi
- Arbetsgivaren informerar om ärendet Budget 2022 och verksamhetsplan
2022-2024. Faktorer som bl.a. kan påverka budgeten är kostnader för övrig
sjukhusvård i regionen, förlossningsvården, läkemedelsförmåner och den fortsatta utvecklingen av pandemin.
V ad gäller omsorgsverksamheter 2022 så råder budget i balans men ytterligare
effektiviseringar på 11 mnkr krävs inom de regionfinansierade delarna.
Kostnaden för förvaltningen uppgår till 2,5 % av totalbudgeten.
Digital låshantering, införandet av Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam,
förslag till uppsägning av Överenskommelse om bibehållet ko tnadsansvar vid
flytt till särskilt boende, förslag till införande av bistå.ndsbedöm.t trygghetsboende samt effektivare lokalutnyttjande är några av effektiviseringsmöjlighetema.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnrnanträdesdaturn

Region
Stockholm

NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-12-01

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

För att närmaste åren klara av de förväntade volymökningarna så behöver
medlemsbidragens storlek och tilldelningen av både regionala samt kommunala
statsbidrag säkerställas. Fr.om. 2022 så kommer hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) att ansvara för kommunalförbundets medlemsbidrag.
- Det finns stora behov av investeringar vid Norrtälje sjukhus som kräver
finansiering. KSON eller Tiohundra AB förfogar inte över egna investeringsmedel.
- Ann-Charlotte Svenander (Kommunal) ställer fråga om de nationella äldreomsorgssatsningarna och hur många som tagit del av äldreomsorgslyftet 2020
och 2021 samt vad som är planerat för 2022?
Maria Johansson svarar att statsbidraget för äldreomsorgssatsningen ingår i
medlemsbidraget från Norrtälje kommun. Redogörelse gavs vid föregående
kommunalförbundets samverkansgrupps sammanträde den 3 november 2021
§ 63 om äldreomsorgslyftet. Arbetsgivaren svarar dock att en stor del av medlen
kommer att återbetalas på grund av att utförarna inte kunnat genomföra äldreomsorgslyftet i den omfattning som statsbidraget medgett.
- Akademikerförbundet SSR ställer fråga om hur internräntan påverkar
kommunalförbundets budget? Maria Johansson svarar att kostnaderna för de
hyrda lokalerna minskar vilket innebär att den justering Norrtälje kommun gjort
av medlemsbidraget inte påverkar kommunalförbundets ekonomi. Akademikerförbundet SSR framför att det i budgeten under investeringsområden bör
inkluderas intern kompetensutveckling och att beskrivningen av myndighetsutövning med dess konsekvenser är underrepresenterade i budget och verksamhetsplan 2022-2024.
Arbetsgivaren svarar att det på olika ställen i dokumentet framgår att
kommunalförbundet är en myndighet.
Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 anses därmed samverkad då inga
ytterligare frågor eller synpunkter fanns.

§ 77

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
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2021-11-30
Minnesanteckningar
Datum:
Lokal:
Sekreterare:

2021-10-20
Teams
Germund Jonsson

Närvarande:

Katarina Holmgren, Region Stockholm
Madeleine Holm, Region Stockholm
Maria Johansson, KSON
Ulrika Lindberg, KSON
Germund Jonsson, Norrtälje kommun

Frånvarande:

Tjänstemannasamråd 2021-10-20
1. Inledning
Kort genomgång av föregående möten om revidering av förbundsordningen.
Revideringen har pågått under september-oktober utifrån punkt 15 i Överenskommelsen.
2. Status revidering av förbundsordningen
Norrtälje kommun och Region Stockholm har arbetat fram reviderad förbundsordning
utifrån det mandat som givits i punkt 15 i Överenskommelsen. Synpunkter från jurister
från båda organisationerna har inarbetats i förslaget. Den reviderade förbundsordningen
gicks igenom i sin helhet. KSON lyfte behov att även justera i §5, Förbundsdirektion,
avseende att ordförande och förste vice och andre vice ordförande utgör direktionens
presidium. Lite oklart på mötet vad som avses. KSON mailar vad som avses. Norrtälje
kommun och Region Stockholm bedömde att det kan ligga utanför det mandat som givits i
Överenskommelsens punkt 15. Eventuellt in i tjänsteskrivelsen.
Ärendet går nu vidare till politiken i de båda medlemsorganisationerna.
3. Budgetprocessen
Norrtälje kommun och Region Stockholm lyfte fram att enligt överenskommelsen ska
KSON delge medlemsorganisationerna förbundets förslag till budget före beslut. Punkten
kommer till nästa samråd.
Den långsiktiga planen som direktionen beslutat redovisades ingående av KSON på förra
samrådet. Norrtälje kommun och Region Stockholm redovisade då synpunkter. Den
långsiktiga planen kommenterades kort även på detta samråd. De ekonomiska effekterna
av åtgärderna i planen är otydliga.
Någon kapitalisering av Tiohundra utifrån skrivningar i Överenskommelsen bedöms inte
vara aktuell i närtid.
Samordning av nästa års budgetprocess bör planeras in, liknande detta år.

POSTADRESS
Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se
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Region Stockholm informerade om att under 2022 kommer Regionens representant i
samrådet att utgöras av Hälso och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Ägarstyrningsfrågorna
hanteras fortsatt av Regionens ekonomidirektör.
4. Övrigt
Tidigare års underskott. Fram tom år 2020 hanteras de som tidigare, med återställning av
medlemskommunerna. Region Stockholm och Norrtälje kommun samordnar hur detta ska
ske inför bokslutet. Kvarstår underskott år 2019 och 2020 att reglera. Tolkningen av
Överenskommelsen är att fr o m år 2021 gäller överenskommelsen och att underskott
fr o m år 2021 ska regleras av KSON genom effektiviseringar de närmast följande tre år.
5. Nästa möte
Nästa möte planeras till torsdag 25 november kl 1600-1700, teams.
Preliminär agenda:
- Minnesanteckningarna
- KSON verksamhetsplan
- Långsiktig plan
Vid protokollet
Germund Jonsson
____________________
Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
Region Stockholm

POSTADRESS
Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

______________________
Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Norrtälje kommun

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se
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2021-11-30
Minnesanteckningar
Datum:
Lokal:
Sekreterare:

2021-11-25
Teams
Germund Jonsson

Närvarande:

Katarina Holmgren, Region Stockholm
Madeleine Holm, Region Stockholm
Maria Johansson, KSON
Ulrika Lindberg, KSON
Germund Jonsson, Norrtälje kommun

Frånvarande:

Tjänstemannasamråd 2021-11-25
1. Föregående minnesanteckningar 2021-10-20
Kort genomgång av föregående minnesanteckningar. Förslag till reviderad
förbundsordning har lämnats för beslut hos politiken i medlemsorganisationerna.
Saknades ett kort stycke i minnesanteckningarna om att även den långsiktiga planen
kommenterades på mötet. Minnesanteckningarna 2021-10-20 kompletteras. KSON
menar att revidering av förbundsordningens §5, Förbundsdirektion, behöver ske för att
återge direktionens presidiums sammansättning korrekt och önskar därför komplettering
till minnesanteckningarna att ordförande, förste vice ordföranden och andre vice
ordförande utgör direktionens presidium och skall gemensamt svara för upprättande av
dagordning och övriga förberedelser för direktionssammanträden.
2. Den långsiktiga planen
KSON förtydligade att den långsiktiga plan som direktionen beslutat och som KSON
redovisade tidigare på samrådet är den plan som gäller. Regionen och Kommunen
frågade om KSON aktivt driver de aktiviteter som redovisades i den långsiktiga planen
Svar ja från KSON. I KSON Verksamhetsplan 2022 kommer åtgärder ur den långsiktiga
planen att vara inarbetade för genomförande 2022.
I en långsiktig plan för åren framöver är det enligt KSON svårt att fastställa hur intäkterna
från medlemmarna kommer att utveckla sig, därmed även hur resultatet utvecklar sig.
KSON har fått tydliga förutsättningar på kort sikt, uppräkning av medlemsbidraget med
2,5 %, men har efterlyst långsiktig finansiering. Regionen och Kommunen betonar att
detsamma gäller alla, och att antaganden i en långsiktig plan måste göras ifrån dagens
kunskap.

3. KSON Verksamhetsplan 2022
KSON redovisade ett utdrag ur Verksamhetsplan 2022-2024 som inom kort överlämnas
till direktionen för beslut den 8 december.
I verksamhetsplanen har antaganden om volymutveckling mm gjorts.
Medlemsbidragen från Region Stockholm och Norrtälje kommun följer
Överenskommelsen. Dock har Norrtälje kommun nedjusterat hyrorna 2022 till KSON med

POSTADRESS
Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se
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anledning av internränteförändringar och ändrade avskrivningsregler, vilket påverkat
medlemsbidraget som en teknisk justering för 2022. KSON förutsätter att motsvarande
tekniska justering även görs vid höjning av internräntan så att medlemsbidraget vid en
sådan justering görs enligt samma princip, vilket Norrtälje bekräftade är rimligt.
KSON har inarbetat effektiviseringar i verksamhetsplanen och planåren 2022-2024 visar
därmed en budget i balans.
Region Stockholm visade en kompletterande bild, med statistik på hur behoven av vård
kan beskrivas utifrån andra parametrar än ålder och ohälsotal.
4. Övrigt
KSON lyfte frågan, utifrån Överenskommelsen, att Norrtälje kommun ska bistå KSON i
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Hittills har Norrtälje kommun tolkat detta som att
Norrtälje kommun håller i tjänstemannasamråden och genom agendan lyfta ekonomi- och
verksamhetsstyrningsfrågor för KSON i utvecklingssyfte. KSON efterfrågar mer dedikerat
controllerstöd för KSON:s eget behov, för hela KSON:s verksamhet, och inte enbart
kopplat till samråden. Norrtälje kommun tar frågan vidare hur ett mer dedikerat
controllerstöd då skulle organiseras.
5. Nästa möte
Nästa möte blir ett överlämningsmöte mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun,
när Regionen fr o m 2022 ändrar i sitt deltagande i tjänstemannasamrådet, från
Ekonomidirektör till representant från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Från 2022
kommer HSF att representera Region Stockholm i tjänstemannasamrådet.
Ekonomidirektör i Region Stockholm kallar till överlämningsmöte med Norrtälje kommun.
Den nya uppställningen kallar därefter till fortsatta möten 2022.
Vid protokollet
Germund Jonsson
____________________
Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
Region Stockholm
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