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Beslut om avtal för öppen och sluten vård Norrtälje
sjukhus
Sammanfattning av ärendet
Avdelningschef stöd och utveckling Henrik Hagblom samt strategisk
kvalitetsutvecldare Razvan State föredrar ärendet.
Nuvarande utvecklingsavtal med Tiohundra AB gällande akutsjukhuset i
Norrtälje kommun löper till och med 2019 och ska ersättas av nytt sjukhusavtal.
Föreslaget avtal gäller under en fyraårig period, från och med den 1 januari
2020 till och med den 31 december 2023. Bilaga 3a Beräkningsunderlag
Norrtälje sjukhus som reglerar ersättningen till Norrtälje sjukhus gäller från och
med den 1 januari 2020 till och med den 31 mars 2020. Förlängning eller för
handling av ersättning ska ske innan slutdatum.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tillsammans med
Region Stockholm arbetat med att ta fram avtalsmodell och avtal för akut
sjukhusen i regionen, inldusive Norrtälje sjukhus. Föreslaget avtal fönräntas ha
positiva effekter för patientsäkerheten, genom ökat fokus på kvalitet, kunskaps
styrning, patientcentrering och sammanhållen vård. Avtalet är konstruerat för
att garantera vårdutbudet, även inom vårdområden som ryms inom valfrihets
system i Norrtälje kommun. Därmed bidrar avtalet till att säkra patienters
behov av god och nära vård i rätt tid.

Beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att godkänna avtalsmodell inldusive ersättningsmodell för
Norrtälje sjukhus.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att godkänna vårdavtal med Tiohundra AB avseende Norrtälje
sjukhus.
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att delegera till förbundsdirektören att teckna överenskommelse
med Region Stockholm gällande konsumtion av vård av invånare inom
hela Region Stockholm.
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Deltar ej i beslutet
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S) och Catharina Erdtman (S) deltar ej i beslutet.
Catarina Wahlgren (V) och Jessica Hilweyn (V) deltar ej i beslutet.
Britt-Mari Canhasi (SD) deltar ej i beslutet.

Särskilt uttalande
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S) och Catharina Erdtman (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
"Socialdemokraterna välkomnar den förhöjda ersättningen till TioHundra AB,
för första kvartalet 2020 men anser att det ska permanentas för hela 2020, samt
att verksamheten får en långsiktigt hållbar finansiering. Att TioHundra AB får
en förhöjd ersättning är nödvändigt för att säkerställa att TioHundra och
Norrtäljemodellen ska kunna fortsätta driva en både kostnadseffektiv och upp
skattad vård och omsorg utan att göra drastiska nedskärningar.
Socialdemokraterna välkomnar därför beskedet om en ökad finansiering under
årets tre första månader. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det hela ska
permanentas så att det gäller under hela 2020. Den sammanhållna vård- och
omsorgskedjan skulle hotas av ytterligare nedskärningar under 2020. Redan
under 2019 har bolaget aviserat att de måste sluta med personlig assistans och
lämna ytterligare zoner i kundvalet, samt varsla personal och öka arbets
belastningen för välfärdens viktiga medarbetare.
Socialdemokraterna vill också se att ledningen i Region Stockholm och
Norrtälje kommun tar ansvar för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering av
verksamheten. Vi vill undvika ytterligare nedskärningar på kvalite och
omfattning, och ge TioHundra och Norrtäljemodellen forntsättningarna för att
driva en framtidsinriktad och innovativ sjukvård och omsorg."
Catarina Wahlgren (V) och Jessica Hilweyn (V) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
"Sjukhusavtalet är utformat enligt samma avtals- och ersättningsmodell som
beslutats av Regionfullmäktige gällande de regionägda akutsjukhusen. KSON:s
avtalsförslag är koordinerat med Region Stockholm. Vänsterpartiet röstade
emot regionens sjukhusavtal för de regionägda akutsjukhusen, eftersom avtalen
kommer att innebära nedskärningar och försämringar.
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Vänste1partiet presenterade ett eget förslag som skulle ge de regionägda
akutsjukhusen en bättre ram att verka inom. Både vad gäller de ekonomiska
förutsättningarna men även hur styrningen med ersättningsmodeller ska se ut.
I det aktuella förslaget till beslut om vårdavtal för Norrtälje sjukhus står det
också tydligt under rubriken ekonomiska konsekvenser att; "Den kommande
avtalsperioden kommer att kräva effektiviseringar, omstruktureringar och
besparingar för Norrtälje sjukhus." Det innebär således nedskärningar och för
sämringar.
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet och fortsätter sitt arbete för en jämlik hälso
och sjukvård."

Beslutet skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
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överenskommelse om ömsesidigt betalningsansvar mellan Region
Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning och Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtäljes förvaltning
§ 1 Parter

Denna överenskommelse har tecknats mellan Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning
(232100-0016), nedan kallad HSF, och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes
förvaltning (222000-1891), nedan kallad KSON.

§ 2 Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att tydliggöra parternas betalningsansvar, med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholms (HSN:s) reglemente (bilaga 1) och
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) förbundsordning (bilaga 2).

§ 3 Verksamhetsindelning

Verksamheterna inom hälso- och sjukvården indelas här huvudsakligen i enlighet med "Verksamhetsindelning för landsting och regioner - VI 2000" (SKL, januari 2018), nämligen primärvård(§
5), specialiserad somatisk vård (§ 6), specialiserad psykiatrisk vård (§ 7) samt tandvård och övrig
hälso- och sjukvård(§ 8). Till detta kommer tjänster utöver denna indelning(§ 9).

§ 4 Huvudprinciper för kostnadsansvar

Huvudprincipen är parternas befolkningsansvar, där KSON bekostar all hälso- och sjukvård till
personer folkbokförda i Norrtälje kommun och där HSF bekosta hälso- och sjukvård till personer folkbokförda i Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun.
Från ovanstående huvudprincip görs följande undantag:
a) Då en annan ansvarsfördelning än ovanstående främjar sammanhållen vård och omsorg i
Norrtälje kommun,
b) Då systemstöd saknas för att särskilja konsumtion av hälso- och sjukvård, eller då det administrativa merarbetet att särskilja denna konsumtion inte anses rimlig. I sådana fall bekostar
den mest lämpade parten sådan hälso- och sjukvård även för den andra parten.
c) HSF bekostar all utomläns- och utlandsvård även för personer folkbokförda i Norrtälje kommun, liksom vård av personer som vistas i Norrtälje kommun utan tillstånd ("papperslösa").

§ 5 Kostnadsansvar inom primärvård

Till primärvård räknas här även medicinsk service och tolktjänster i talande språk.
Med utgångspunkt i§ 4a ovan ansvarar KSON för att tillhandahålla och bekosta all primärvård
som utförs inom Norrtälje kommun, oavsett var patienten år folkbokförd (förutom vad som sägs
i§ 4c). Omvänt tillhandahåller och bekostar HSF all primärvård som utförs i Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun, oavsett var patienten är folkbokförd (förutom vad som sägs i§ 4c).
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Undantag:
a) Vårdkonsumtion hos privata specialistläkare och fysioterapeuter med avtal enligt nationella

taxan LOL och LOF (SFS 1993:1651 & 1993:1652), bekostas av KSON för personer folkbokförda i Norrtälje kommun och av HSF för personer folkbokförda i Stockholms län, exklusive
Norrtälje kommun.
b) HSF bekostar jourläkarbilar, akademiskt primärvårdscentrum, barnhälsovårds- och mödrahälsovårdsenhet även i Norrtälje kommun.
c) HSF bekostar vaccinationsprogram även i Norrtälje kommun, utom HPV-vaccin.
'

§ 6 Kostnadsansvar inom specialiserad somatisk vård

Definitionen av specialiserad somatisk vård framgår av VI 2000 (se§ 3). För specialiserad somatisk vård tillämpas huvudprincipen om befolkningsansvar enligt§ 4, med undantag av vad som
sägs i§ 4c.
Fakturering av specialiserad somatisk vård, inklusive geriatrisk vård i sjukhusavtal (se nedan), sker
enligt avtal antingen från vårdgivaren till (a) den av parterna som har befolkningsansvaret eller (b)
till den part som tecknat avtalet med vårdgivaren. Då det sistnämnda (b) tillämpas, vidarefaktureras ersättning från den part som tecknat avtalet med vårdgivaren till den part som har befoll<:ningsansvaret. Totalbelopp för respektive part avseende sjukhusavtal framgår av bilaga 3.

Geriatrisk slutenvård
Innan patient som är folkbokförd i Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun, skrivs in i geriatrisk slutenvård i Norrtälje kommun, ska vårdgivaren inhämta medgivande från den geriatriska
klinik i Region Stockholm som ansvarar för patienten. Efter medgivande kan fakturering ske från
vårdgivaren till den klinik som lämnat medgivande.
Geriatrisk slutenvård inom sjukhusavtalen faktureras i enlighet med bilaga 3. Övrig geriatrisk vård
faktureras från respektive vårdgivare till den part som har befolkningsansvaret.

Specialiserad palliativ slutenvård
Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) är ett vårdval beslutad av HSN.
Fakturering av SPSV sker enligt avtal, antingen från vårdgivaren till (a) den av parterna som har
befolkningsansvaret eller (b) till den part som tecknat avtalet med vårdgivaren. Då det sistnämnda
(b) tillämpas vidarefaktureras avtalad ersättning till den part som har befolkningsansvaret.

Undantag avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Enligt§ 4a ovan ansvarar KSON för att tillhandahålla och bekosta ASIH inom Norrtälje kommun, oavsett patientens hemvist. Omvänt tillhandahåller och bekosta HSF ASIH i Stockholms
län, exklusive Norrtälje kommun, oavsett patientens hemvist. I ASIH inräknas här även medicinsk service och tolktjänster i talade språk.
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Övriga undantag:
HSF bekostar länsövergripande specialiserad somatisk vård även av personer folkbokförda i
Norrtälje kommun inom exempelvis:
a) Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA),
b) trafikmedicin (Tiohundra AB är i underleverantör till Region Stockholm),
c) minnesutredningar för patienter under 65 år.

§ 7 Kostnadsansvar inom specialiserad psykiatrisk vård

Definitionen av specialiserad somatisk vård framgår av VI 2000 (se§ 3), det vill säga" ... sluten
vård (heldygnsvård) och öppenvård- specialiserade insatser vid psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning. Området omfattar allmän psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri och beroendevård, det vill säga vård av personer med missbruk av alkohol eller andra droger,
matmissbruk, dator-, spel- eller sexmissbruk".
Fakturering av specialiserad psykiatrisk vård sker enligt avtal, antingen från vårdgivaren till (a) den
av parterna som har befolkningsansvaret eller (b) till den part som tecknat avtalet med vårdgivaren. Då det sistnämnda (b) tillämpas vidarefaktureras avtalad ersättning till den part som har befolkningsansvaret.

Undantag:
HSF bekostar länsövergripande specialiserad psykiatrisk vård även av personer folkbokförda i
Norrtälje kommun, såsom exempelvis:
a) vårda enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV),
b) slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatri,
c) specialiserad ätstörningsvård,
d) äldre- och dövpsykiatri,
e) autismspektrum (konsultverksamhet),
f) andrologi, sexualmedicin & transmedicin (ANOVA),
g) geriatrisk neuropsykiatri.

§ 8 Kostnadsansvar för övrig hälso- och sjukvård

Definitionen av övrig hälso- och sjukvård framgår av VI 2000 (se§ 3). HSF bekostar all övrig
hälso- och sjukvård även för personer folkbokförda i Norrtälje kommun, såsom exempelvis:
a) Specialvård i hemmet, där beslut fattas i varje enskilt fall,
b) Tandvård,
c) Ambulansverksamhet, sjukresor/liggande persontransporter,
d) Asylsjukvård,
e) Föreskrivna hjälpmedel, inklusive läkemedel och näringsprodukter,
f) Habilitering inom specialiserad vård utanför Norrtälje kommun,
g) Språkförskolor,
h) Teckenspråksfolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning och
i) Extern rehabilitering med individuell bedömning.
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Unda11tag:

j) KSON bekostar läkemedelsförskrivning i öppenvård (läkemedels förmånen) för personer folkbokförda i Norrtälje kommun. Eventuell fördelning av volymrabatter till Region Stockholm
behöver beaktas.
k) KSON bekostar barnnäring via beställningsportalen (tidigare läkemedelsförmånen, numer
hjälpmedel).
D KSON bekostar förskrivna läkemedel utanför förmånen för personer folkbokförda i Norrtälje
kommun, efter individuell bedömning och beslut av HSF (fullmakt).
m) KSON bekostar transport och förvaring av avlidna personer folkbokförda i Norrtälje kommun.

§ 9 Kostnadsansvar för annan verksamhet

Definitionerna i VI 2000 avser hälso- och sjukvård. Härutöver finns en rad andra verksamheter.
HSF bekostar övrig verksamhet även inom Norrtälje kommun, såsom:

Utbildning
HSF bekostar platser även i Norrtälje kommun för allmän- (AT), bas- (BT) och specialisttjänstgörande (ST) läkare samt platser för vårdstuderande inom verksamhets förlagd utbildning (VFU)
och i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), inklusive biomedicinska analytiker (BMA), enligt Region Stockholms utbildningsdirektiv.

Systemstöd m.m.
HSF tillhandahåller och bekostar system- och användarstöd för registrering av produktion och
konsumtion inom hälso- och sjukvården även till KSON och dess vårdgivare, inklusive de insatser som krävs vid förändring av verksamhet, avtal, ersättningsmodeller samt informations- och
systemutveckling.
HSF säkerställer att KSON har tillgång till data om vårdkonsumtion för invånare i Norrtälje
kommun samt data om all vård producerad i Norrtälje kommun.
HSF ansvarar för nationell rapportering av hälso- och sjukvårdsstatistik även för KSON.
KSON och dess vårdgivare ska så långt möjligt använda HSF:s system för registrering av hälsooch sjukvårdsproduktion.

Övrigt
a) Respektive part bekostar sin egna politisk verksamhet.
b) HSF svarar för beredning och beslut om patientavgifter för hela Stockholms län, inklusive
Norrtälje kommun.
c) Norrtälje kommuns betalningsansvar i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612) åvilar KSON.
d) HSF tillhandahåller och bekostar tjänster såsom medicinsk rådgivning (chefläkare, smittskydd,
vårdhygien med mera), vårdgarantikansli, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin,
upphandling, kommunikation med mera även för KSON.
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§ 10 Avstämning, samverkan & ändringar

Inför en parts upphandling, ändringar av villkor eller inför beslut om vårdgivares etablering inom
den andra partens geografiska område, ska avstämning ske i god tid med den andra parten för att
gemensamt bedöma konsekvenserna för den andra parten. Samverkan om villkor bör eftersträvas. Vid krishantering ska omedelbar samverkan ske.
Då HSF utarbetar förslag till gemensamma överenskommelser mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län, behöver det som anges i KSON:s förbundsordning beaktas.
Den part som då önskar ändringar i denha överenskommelse ska skriftligen meddela den andra.
Minst en gång per kalenderår ska parterna träffas för avstämning av innehållet i denna överenskommelse. Hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar för att kalla till sådana träffar och förbundsdirektören ansvarar för att protokoll då förs.

§ 11 Löptid & uppsägning

Denna överenskommelse gäller tills vidare. Part som önskar säga upp överenskommelsen ska
göra detta skriftligen till den andre senast i september månad. I annat fall förlängs överenskommelsen varje gång med ett kalenderår.
-oOoDenna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Stockholm 202.~-1'gFörHSF:

Norrtälje 2020-12-18
För KSON:s förvaltning:

Maria Johansson
T.f. förbundsdirektör

Bilagor:

1) HSN:a reglemente, 2018-12-12
2) KSON:s förbundsordning, december 2018
3) Kostnadsansvar i sjukhusavtalen mellan HSF och KSON 2020

Kontaktpersoner:

Berit LennfJord, HSF (berit.lennfJord@sll.se)
Henrik Hagblom, KSON (henrik.hagblom@norrtalje.se)
Janine Jemt, HSF (janine.jemt@sll.se)
Raz State, KSON (razvan.state@norrtalje.se)
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Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
För nämnden gäller vad som är föreskrivet i detta reglemente samt i
reglementet med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.

Allmänt om nämnden
§ Nämnden utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamheten i Region
Stockholm i enlighet med 7 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
förutom i de avseenden där ansvaret åvilar vårdens
kunskapsstyrningsnämnd eller kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje. Nämnden ansvarar för all hälso- och sjukvård som bedrivs eller
finansieras av Region Stockholm.
1

Nämnden utövar vidare ledning av folktandvården i enlighet med 11 §
tandvårdslagen (1985:125), av Region Stockholms insatser enligt 22 §lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, utser
smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen (2004:168), samt beslutar om
samordningsförbund enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.

Nämndens uppgifter
2

§ Nämnden ska
1. ansvara för att hälso- och sjukvården utformas och anpassas till
befolkningens behov på kort och lång sikt så att en god hälsa och
vård på lika villkor för hela befolkningen uppnås,
2. ansvara för att produktionen av hälso- och sjukvård styrs och
samordnas på ett effektivt sätt,
3. utveckla och främja valfrihet och tillgänglighet i hälso- och
sjukvården,
4. planera och följa upp hälso- och sjukvården respektive tandvården,
5. planera hälso- och sjukvården så att en katastrofmedicinsk
beredskap upprätthålls,
6. samverka med berörda kommuner, kommunalförbund,
myndigheter, vårdgivare samt företrädare för patienter och
anhöriga,
7. säkerställa den kliniska vårdens medverkan i verksamhetsförlagd
utbildning och verksamhetsintegrerat lärande inklusive allmän- och
specialisttjänstgöring för läkare,
8. samverka med andra huvudmän i fråga om planering av den
regionala nivåstruktureringen,
9. säkerställa långsiktig kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården i Stockholms län,
10. ansvara för Region Stockholms åtaganden i samverkansnämnden
Stockholm-Gotland,

Diarienummer
LS 2018-0731
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11.
12.

utveckla Region Stockholms insatser för förbättrad folkhälsa,
finansiera och styra hälso- och sjukvården och tandvården genom
avtal och överenskommelser med privata utförare och Region
Stockholms nämnder och bolag.

Sammansättning
3 § Nämnden består av 18 ledamöter och 18 ersättare.

Utskott och beredningar
4 § Nämnden ska ha följande utskott och beredningar:
• avtalsutskott
• valfrihets- och tillgänglighetsberedning
• kompetensförsörjningsråd (beredning)
• kvalitetsråd (beredning)
• folkhälsoberedning
• seniorvårdsberedning
• tandvårdsberedning
• psykiatriberedning
Varje utskott och beredning består av nio ledamöter och nio ersättare.
Nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för sina utskott
och beredningar.

Förvaltningsorganisation
5 §Under nämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen
leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för
verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktioner för hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och dess personal.
Nämnden tillhandahåller till självkostnad förvaltningsstöd åt vårdens
kunskapsstyrningsnämnd.

Diarienummer
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg I Norrtälje

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
(organisationsnummer 222000-18 91)

Fastställd i december 2015 av fullmäktige i Stockholm läns landsting (nr: LS
2015-0990) ochfullmäktige i Norrtälje kommun den (Dnr: KS 2015-1393).
Andrad i december 2018 av fullmäktige i Stockholm läns landsting (nr: LS
2018-1238) ochfullmäktige i Norrtälje kommun den (Dnr: KS 2018-2152).

§ 1 Benämning och säte
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje och har sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholm län.

§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun.

§ 3 Syfte, ändamål och uppgifter
Syftet med kommunalförbundets verksamhet är att utveckla och fördjupa
samarbetet mellan förbundsmedlemmarna inom kommunalförbundets
verksamhetsområde och att samordna de gemensamma resurserna på ett för
kommunmedborgarna bättre sätt.
Målet är att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet
och tillgänglighet för individen och att ge förutsättningar för innovativa
samarbeten som ger upphov till samordnings- och effektivitetsvinster.
Kommunalförbundets övergripande uppgift är att ansvara för att invånarna i
Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kommunalförbundet ska, med
beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som kommunen och
landstinget beslutar om, bedriva, beställa och besluta om hälso- och sjukvård
och omsorg i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.
Kommunalförbundet ska som en del av sin uppgift också äga och förvalta
samtliga aktier i TioHundra AB (organisationsnummer 556595-7395).
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E·POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+4617 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORGANISATION SN U MMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Kommunalförbundet ska därvid svara för samtliga frågor rörande bolaget och
dess relation med förbundsmedlemmama.
Kommunalförbundets uppgifter anges specificerade i bilaga 1.

§ 4 Organisation
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

§ 5 Förbundsdirektion
[Upphör i december 2018} Förbundsdirektionen ska bestå av tolv (12)
ledamöter och tolv (12) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser sex (6)
ledamöter och sex (6) ersättare vardera.
[Ny lydelse i december 2018} Förbundsdirektionen ska bestå av sexton (16)
ledamöter och sexton (16) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser åtta
(8) ledamöter och åtta (8) ersättare vardera.
Mandatperioden ska vara fyra (4) år från och med den 1 januari året efter det att
allmänna val hållits i hela landet.
Vid förbundsdirektionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare
närvaro- och yttranderätt.
I samråd med varandra utser fullmäktige i Stockholms läns landsting
ordförande och fullmäktige i Norrtälje kommun vice ordförande för samma
mandatperioder som för ledamöter och ersättare.
Ordföranden och vice ordföranden utgör direktionens presidium och skall
gemensamt svara för upprättande av dagordning och övriga förberedelser för
direktionssammanträden.

§ 6 Revisorer
Kommunalförbundet ska ha fyra (4) revisorer. Varje förbundsmedlem utser två
(2) revisorer vardera. Mandatperioden ska vara fyra (4) år från och med den 1
januari det år allmänna val hållits i hela landet.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året
efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige.
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§ 7 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i
förbundsdirektionen ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i Norrtälje kommun.

§ 8 Samrådsgrupp
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ska inrätta en samrådsgrupp
bestående av tjänstemän från respektive organisation. Samrådsgruppen har till
uppgift att svara för budgetsamråd och övriga gemensamma frågor som berör
samarbetet. Till dessa hör att svara för att den överenskomna årscykeln för
budget-, boksluts- och verksamhetsplanering hålls, att gemensamma policys
utarbetas samt att frågor rörande kommunalförbundets uppdrag och eventuella
förändringar av detta bereds.

§ 9 Underställning m.m.
Förbundsdirektionen ska, innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas, inhämta respektive medlemsfullmäktiges
godkännande. Sådana frågor är exempelvis:
1. Ändring av bolagsordning i TioHundra AB.
2. Ändring av fixerat aktiekapital i TioHundra AB.
3. Antagande av ägardirektiv för TioHundra AB.
4. Beslut om aktieägartillskott i TioHundra AB.
5. Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller
annan likvärdig association i förbundet eller i TioHundra AB.
6. Upptagande av lån.
7. Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig
ansvarsförbindelse.
8. Överlåtelse av aktier i TioHundra AB.
9. Avyttring av verksamhet som ingår i TioHundra AB.
10. Fusion av TioHundra AB.
11. Förvärv av aktier i andra företag, samt försäljning av aktier.
12. Köp eller försäljning av fast egendom i förbundet eller TioHundra AB.
Det åligger direktionen att se till att respektive medlemsfullmäktige får ta
ställning till andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, innan sådana fattas. Detta gäller dock inte i enskilda
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Detsamma gäller för
motsvarande frågor i TioHundra AB.
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Anställning av förbundsdirektör ska godkännas av kommunstyrelsen i Norrtälje
kommun och av landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.
Kommunalförbundet ska också se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de eventuella mål och riktlinjer som gemensamt fastställts av medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

§ 10 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i
TioHundra AB
Kommunalförbundet ska utse ett ombud att företräda förbundet vid
bolagsstämma i TioHundra AB.
Om medlemmarna gemensamt antagit eventuella instruktioner eller i särskild
fråga tillkännagivit vad de anser ska kommunalförbundet ge eventuella
instruktioner till ombudet i enlighet med detta.
Förbundet ska, efter nominering av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige, till bolagsstämman i TioHundra AB nominera
ordförande och i förekommande fall vice ordförande, styrelseledamöter samt
suppleanter till bolagsstyrelsen.

§ 11 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i kommunalförbundets
direktion.

§ 12 Tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden ska anslås på därför avsedd anslagstavla där förbundet har
sitt säte.

§ 13 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun lämnar årligen bidrag till
kommunalförbundet som svarar mot den verksamhet som respektive part har
överlämnat huvudmannaskapet för till förbundet. Parterna ska erlägga sin del av
bidraget månadsvis.
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Varje år skall en förnyad bedömning av de ingående verksamheterna ske och
nivån på det årliga bidraget läggas fast. Därvid ska resursbehov och
kostnadsutveclding inom respektive huvudmans verksamhetsgrenar beaktas.
Respektive part svarar för över- och underskott i kommunalförbundet som kan
hänföras till den verksamhet som respektive part har lämnat över
huvudmannaskap för, om inte parterna överenskommit om annat.
Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets
tillgångar och skulder i förhållande till ovan angiven kostnadsfördelning om
inte annat föreskrivs nedan och denna fördelningsgrund ska också tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som föranleds av
kommunalförbundets upplösning.
Finansiering av aktieägartillskott och/eller underskott i förbundet som har sin
uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB ska fördelas
mellan parterna i förhållande till vems verksamhet underskottet avser såvida
inte annat överenskoms mellan parterna.

§ 14 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt§ 13.

15 § Budgetprocess och verksamhetsplanering m.m.
Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos
parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet, samt om
eventuella förändringar av kommunalförbundets uppdrag.
Kommunalförbundet har ansvar för att dess budget-, boksluts- och
verksamhetsplaneringsprocess är i överensstämmelse med ordinarie budget-,
boksluts- och verksamhetsprocesser hos respektive medlem.
Kommunalförbundets budget-, boksluts- och verksamhetsprocess ska därför ske
i samråd med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting genom
samrådsgruppen i 8 § ovan.
Kommunalförbundet ska upprätta underlag till budget för förbundets
verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, i sådan tid som
förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna som ska
godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
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När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen
som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 13 §.

§ 16 Medlemskommunernas insyn, uppsikt och upplysning
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt
över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i
Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.
Direktionen ska avlämna de rapporter över verksamheten som
förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet ska
avlämnas till respektive medlem senast sista februari.
Förbundsdirektionen ska tillse att erforderlig ägarstyrning sker över TioHundra
AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om
frågor rörande ägarstyrningen till kommun- respektive landstingsstyrelsen.

§ 17 Utträde m.m.
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att
utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre (3) år. Om
medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet ska förbundet träda
i likvidation tre år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet
trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av
förbundsmedlem eller av likvidatorn.
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom, i den mån det
behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig
auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar
för hela likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
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Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama ska delges var och en av
förbundsmedlemmama. När berättelsen och redovisningshandlingama delgetts
samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot den andra
förbundsmedlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs
medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess
upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat
sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen
fortsätta.

§ 18 Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om
överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras vid allmän domstol.

§ 19 Ändringar i förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av
förbundsmedlemmamas respektive fullmäktige.
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Bilaga 1 till förbundsordningen för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(organisationsnummer 222000-1891)

Uppgifter från Norrtälje kommun
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:
Kommunalförbundet fullgör de kommunala uppgifter som följer av 5 kap 4 - 8a
§§socialtjänstlagen (2001:453) bl.a.:
• Särskilda boendeformer
• Korttidsplats
• Hemtjänst
Boendestöd/personligt utformat stöd
Öppen och biståndsbedömd dagverksamhet
Öppen daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med
psykisk funktionsnedsättning
• Kontaktperson eller kontaktfamilj för personer med funktionsnedsättning
• Ledsagare
• Trygghetslarm
• Turbundna resor
• Anhörigstöd
• Uppsökande verksamhet
Kommunalförbundets ansvar innefattar dock inte ärenden avseende
försörjningsstöd avseende ovan redovisade grupper (5 kap 4- 8a §§
socialtjänstlagen (2001 :453).
Kommunalförbundet fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
• Lag (1997:736) om färdtjänst (Utredningsansvar)
• Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.
• Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010: 110)
• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
• Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård.
Kommunalförbundet ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som
helhet eller delar i:
• Familjens hus i Norrtälje (Öppna förskolan)
• Ungdomsmottagningen (kurator)
• Rådgivning enligt socialtjänstlagen (2001 :453) på Beroenderådgivningen
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•

Basal hemsjukvård, hemrehabilitering och förskrivning av vissa hjälpmedel
inom LSS-verksamhet.

Övriga kommunala uppgifter:
• Personliga ombud
• Transport och förvaring av avlidna från särskilda boenden

Uppgifter från Stockholms läns landsting
Kommunalförbundet ansvarar för att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård
till invånarna i Norrtälje kommun inom följande områden:
Primärvård
Husläkarverksamhet inklusive:
Jourverksamhet vardagskvällar
Basal hemsjukvård, exklusive LSS-verksamhet
Psykosociala team
• Fotsjukvård
• Mödrahälsovård
Barnhälsovård
• Ungdomsmottagning
• HPV-vaccination
• Primärvårdsrehabilitering, här ingår:
Logopedi
Fysioterapi
Arbetsterapi
Nutrition
Kiropraktik
Hemrehabilitering, exklusive LSS-verksamhet
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)
• Specialiserad fysioterapi
• Privatpraktiserande vårdgivare (ARV)
• Akutsjukvård
• Somatisk specialistvård
• Geriatrisk vård
• Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
• Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)
Läkarinsatser i särskilda boenden
• Allmänpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri
• Barn- och ungdomspsykiatri, exklusive slutenvård
• Beroendevård
• Habiliteringsverksamhet för barn, unga och vuxna
• Medicinsk service
• Tolktjänster
• Förvaring av avlidna
• Basläkemedel i öppen vård
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Övriga allmänna uppgifter
Kommunalförbundet ansvarar för:
• Egen medelsförvaltning och ska därvid följa de föreskrifter som
medlemmarna gemensamt meddelar,
• Att föra talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning inom kommunalförbundets
verksamhetsområde,
• Planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och
krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen i
Norrtälje kommun respektive landstingsstyrelsen i Stockholms läns
landsting meddelar,
Att kommunalförbundets arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna
i arkivlagen (1990:782)
• Kommunalförbundet är i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)
personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där
kommunalförbundet är huvudman.
Beställaransvaret:
• Kommunalförbundets ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom
de verksamhetsområden där kommunalförbundet är huvudman.
Kommunalförbundet ska emellertid alltid beakta möjligheterna att
tillsammans med sina medlemmar genomföra gemensamma upphandlingar.
• Kommunalförbundet ska införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som Norrtälje
kommunen respektive Stockholms läns landsting beslutar om.

Bilaga 3

JJlL Regi:on Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avd Somatisk specialistvård

Kostnadsansvar i sjukhusavtalen mellan
HSF och KSON 2020
Inledning

1.

Sjukhusavtalen 2020-2023, som tecknats mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm (HSN) och Karolinska Universitetssjukhuset (K),
Danderyds sjukhus (DS), S:t Eriks Ögonsjukhus (StE), Södersjukhuset
(SÖS) och Södertälje sjukhus (STS) innehåller samtliga uppdrag och ersättning för patienter inom KSON:s ansvarsområde, varvid KSON har kostnadsansvar i vissa delar.
Sjukhusavtal 2020-2023, som tecknats mellan KSON och Norrtälje sjukhus
(NTS), innehåller uppdrag och ersättning för patienter inom HSN:s ansvarsområde varvid HSN har kostnadsansvar i vissa delar.
Denna bilaga reglerar för vilka delar och dess storlek inom sjukhusavtalen
som KSON respektive HSN har kostnadsansvar och hur dessa ska faktureras
2020.
2.

Akutsjukhusens avtal

Avtalade belopp år 2020 i tecknade Sjukhusavtal framgår av följande tabell:
Huvudavtal
Totalersättning 2020

Produktionsrelaterad ers
DRG

Uppdragsrelaterad
ers

Målrelaterad ers

Utvecklingsrelaterad
ers

Sido-uppdrag

K

10 856 907

4 342 763

5 862 730

542 845

108 569

447 232

DS

3 286 615

1314 646

1 774 772

164 331

32 86.6

312 174

SÖS

4 079 359

1631 744

2 202 854

203 968

40 794

140 865

StE

360 816

144 326

194 841

18 041

3 608

170 427

STS

1068 753

427 501

577 127

53 438

10688

159 279

Summa

19 652 451

7 860 980

10 612 323

982 623

196 525

1229 977

584 330

233 732

315 538

29217

5843

0

Sjukhus

NTS

Sidan 1av3
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3. KSON:s respektive HSF;s kostnadsansvar för akutsjukhusens Sjukhusavtal 2020-2023.
Respektive beställares kostnadsansvar år 2020 framgår av tabellen nedan.
KSON:s
andel

Sjukhus

Huvudavtal
Total ers.
2020

Produktionsrelaterad
ers. DRG

Uppdragsrelaterad
ers.

Målrelaterad
ers.

Utvecklingsrelaterad
ers.

Sidouppdrag
ers.

2,3%

K

244 204

97 682

131870

12 210

2442

0

3,3%

DS

109 294

43 718

59 019

5 465

1099

10 203

0,6%

SÖS

24 047

9 619

12 985

1202

240

0

3,4%

StE

12120

4848

6 545

606

121

0

0,1%

STS

907

363

490

45

9

0

390 571

156 228

210 908

19 529

3 906

10203

33 772

45 592

4221

844

Summa
Summa inkl.
sidouppdrag
HSN:s
andel
14,4%

400 774

NTS

84439

1) Avser sidouppdragen avser Rehabiliteringsmedicin och KIAS.

Första kolumnen, anger den andel av producerad sjukvård som invånare
inom respektive beställares ansvarsområde nyttjat vid respektive akutsjukhus under 2019 mätt i DRG-poäng. Procentsatsen används för att beräkna
kostnadsansvar vid respektive sjukhus för totalersättning i huvudavtal 2020.
För Danderyd sjukhus gäller procentsatserna även KSONs kostnadsansvar
för sidouppdragen enligt ovan.

4. Betalningsansvar
KSON faktureras av HSF enligt följande tabell:
A
Sjukhus Produktionsrelaterad
ers. DRG

c

B
Uppdragsrelaterad
ers.

Målrelaterad ers.

D

E

Sidouppdrag
Utvecklingsers.
relaterad
ers.

I

K

enl utfall

12-delar per månad

D

enl utfall

12-delar per månad

StE

enl utfall

12-delar per månad

SÖS

enl utfall

12-delar per månad

STS

enl utfall

12-delar per månad
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Re,gion Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avd Somatisk specialistvård
HSF faktureras av KSON enligt följande tabell:
A
ProduktionsSjukhus relaterad
ers. DRG
NTS

enl utfall

B
Uppdragsrelaterad
ers.

c
Målrelaterad ers.

D
Utvecklingsrelaterad
ers.

12-delar Jer månad

Avseende kolumn A: Faktureras enligt verkligt utfall gällande vårdkonsumtion av mantalsskrivna inom Norrtälje kommun respektive inom övriga Region Stockholm. Källa: V AL. DRG-poäng multiplicerat med DRG-priset för
respektive akutsjukhus.
Avseende kolumn B-D: Faktureras med 1/12-del per månad av angivet belopp enligt punkt 3.
Avseende kolumn E, sidouppdrag, faktureras KSON 1/12-del per månad av
angivet belopp enligt punkt 3.

5. Avräkning målrelaterad och utvecklingsrelaterad ersättning
Den målrelaterade ersättningen (kolumn C) och den utvecklingsrelaterade
ersättningen (kolumn D) avser sjukhusens redovisning av kvalitetsindikatorer, tillgänglighet, miljöindikatorer och utvecklingsuppdrag. Full ersättning .
utgår till respektive sjukhus endast om alla villkor, och i förekommande fall
målvärden, uppnåtts. Om så inte skett utgår ej full ersättning till respektive
sjukhus avseende dessa ersättningar.
Sjukhusens redovisning av detta sker till HSF i anslutning till årsbokslut.
Om full ersättning inte ska utgå till ett sjukhus, krediteras KSON sin andel
av den uteblivna ersättningen till sjukhuset.
Norrtälje sjukhus redovisning av detta sker till KSON i anslutning till årsbokslut. Om full ersättning inte ska utgå till sjukhuset, krediteras HSF sin
andel av den uteblivna ersättningen till sjukhuset.

6. KSON:s kostnadsansvar för andra avtal
HSF fakturerar fortlöpande KSON för vård av invånare folkbokförda i Norrtälje kommun inom vårdval förlossning och vårdval höft- och knäprotesoperationer. KSON fakturerar på motsvarande sätt HSF för vård av invånare folkbokförda i övriga Stockholm län för vårdval höft- och knäprotesoperationer
vid Norrtälje sjukhus.
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