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§ 78 
Fastställande av föredragningslista 
 Omvårdnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 
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§ 79 
Information från förvaltningen 

  
• Emma Peters, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Monica Lickander, 

kvalitetsansvarig, informerar om uppföljningen av Hammarby slott.  
 

• Emma Peters, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om att från och 
med 8 maj 2023 kommer Solna stad ej längre ta emot delegerade hälso-och 
sjukvårdsuppgifter som utförs av hemtjänsten från vårdcentralerna.   

 
• Elisabet Sundelin, förvaltningschef, informerar om beslut från JO angående 

gallringsregler (2021:64). 
 

• Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare, informerar om förvaltningens arbete med 
strategin för kompetensutveckling inom äldreomsorgen.   

 
• Rickard Ekwall, kvalitetsutvecklare, informerar om genomförd 

brukarundersökning inom hemtjänsten. 
 

• Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare, informerar om genomförd 
brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende. 
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§ 80 
Avgifter och tillämpningsregler inom äldreomsorg och 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(ON/2022:92) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden antar omvårdnadsförvaltningens tillämpningsregler för avgifter 
inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning inom 
omvårdnadsnämndens ansvarsområde i Solna stad. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har gjort en översyn av Avgifter och tillämpningsregler inom 
äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade i Solna stad. Tidigare avgifter och 
tillämpningsregler är från 2008. Språket har moderniserats och vissa termer har ändrats. 
 
Tillämpningsreglerna är avsedda att fungera som styrdokument för handläggare som 
utreder och fattar delegationsbeslut om avgifter inom Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
 
Tillämpningsreglerna grundas sig på socialtjänstlagen och annan aktuell lagstiftning t.ex 
Lag (2001:761) om bostadstillägg för pensionärer, BTPL , Inkomstskattelagen 
(1999:1229), IL , Kommunallagen (2017:725), KL, Lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
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§ 81 
Svar på nämndinitiativ om arbetsskor i äldreomsorgen 
(ON/2022:61) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet  
att tillträdande nämnd tar beslut om arbetsskor och omfattning av införandet. 
 
Sammanfattning 
I mars 2022 fick omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att 
införa arbetsskor inom äldreomsorgen i Solna. Omvårdnadsförvaltningen har utrett 
förutsättningar och utformning av lösning för att säkerställa att personal inom 
äldreomsorgen erhåller arbetsskor. Utredningen har genomförts genom 
omvärldsbevakning, kontakt med relevanta myndigheter och genomgång av relevanta 
utredningar för området. Preliminära kostnader för interventionen har också tagits 
fram. Kvalificerad utredare vid staben för kvalitetsutveckling har genomfört 
utredningen. 
 
Införande av arbetsskor eller ett strukturerat skobidrag till personal inom 
äldreomsorgen kräver att antal ytterligare beslut inom Solna stad, beroende på 
utformning av interventionen. Utifrån omvärldsbevakning framkommer att den 
vanligaste formen för införande av arbetsskor inom äldreomsorgen har varit ett 
skobidrag till personal, utifrån en avgränsning till typ av verksamhet och om skorna är 
avsedda för inomhus- och/eller utomhusbruk. Eventuella kostnader för förvaring av 
skor tillkommer också, beroende på hur man väljer att gå vidare med initiativet.  
Utifrån genomgång av andra kommuners skobidrag och upphandlingar, är kostnaden 
och förväntade livslängden för skor enligt följande:  
 

- 600–800 kronor för fotriktiga inomhusskor (3 år) 
- 800–1000 kronor för sommarskor för utomhusbruk (2 år) 
- 1200–1400 kronor för vinterskor för utomhusbruk (2 år) 

Initiativet avser både privat och offentlig drift. Vid en upphandling av tjänsten skulle 
kostnaden för skor till egenregins verksamheter eventuellt kunna begränsas.  
Utifrån beräkning av egenregis personalsiffror för hemtjänst respektive vård- och 
omsorgsboende kommer initiativet motsvara: 
 
• 600–700 personal vid vård- och omsorgsboenden  

• 450–500 personal inom hemtjänsten 

En direkt översättning av kostnad för skor för respektive personalgrupp blir kostnaden 
för personal i vård- och omsorgsboenden drygt 135 000–180 000 kronor, samt 450 
000–550 000 kronor för hemtjänstpersonal. I beräkningen är samtliga 
tillsvidareanställda samt timanställda med över 25% tjänstgöringsgrad inkluderade. 
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Skobidrag är enligt omvårdnadsförvaltningens bedömning skattepliktigt för personal 
oavsett regi, då de skor som används inom äldreomsorgen dels inte kan anses utgöra en 
yrkesuniform, dels är tillämpliga även i det civila livet. För att undvika skattepliktig 
förmån för personalen kan skor upphandlas och tillfogas exempelvis logotyper, samt 
förvaras i verksamheternas lokaler. Omvårdnadsförvaltningen bedömer emellertid att 
upphandling inte är tillämpligt för att förse privata utförares personal med arbetsskor. 
Där är i stället subvention tillämpligt, endera genom kontinuerliga bidrag eller genom 
ökad ersättning inom valfrihetssystemet. 
 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Elisabet Brolin (S) föreslår att omvårdnadsnämnden återemitterar ärendet samt att 
tillträdande nämnd tar beslut om arbetsskor och omfattning av införandet enligt bilaga 
1.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två alternativa förslag till beslut.  

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och konstaterar att ärendet ska återremitteras med motivering enligt 
bilaga 1.   
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§ 82 
Svar på nämndinitiativ om covid-bonus till Solnas 
omsorgsanställda (ON/2022:52) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden förklarar initiativet besvarat med hänvisning till att nämnden inte 
är behörig att fatta beslut i frågan. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har på uppdrag av omvårdnadsnämnden utrett 
förutsättningarna för en särskild utbetalning till personal med anledning av 
extraordinära insatser under corona-pandemin. 
 
Inledningsvis vill omvårdnadsförvaltningen påtala att Solna stad vid utbetalning till 
privata utförares personal kommer att vara tvungen att göra det genom respektive 
företag, som sedan utbetalar medlen till sin personal. Tillämpningen av en sådan 
utbetalning kan vara komplicerad och kräver administration av kontrolluppgifter från 
berörda utförare. 
 
När det gäller stadens egna anställda framgår det av stadens HR-policy bland annat att 
alla stadens medarbetare med dess kompetens och engagemang är en förutsättning för 
att kunna uppnå stadens vision och mål. Solna stads lönepolitik ska därför främja 
stadens måluppfyllelse och bidra till att staden kan rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare.  
 
Med utgångspunkt från HR-policyn finns HR-strategin som syftar till att lägga fast 
stadens övergripande förhållningssätt inom HR-området. Samtliga styrelser och 
nämnder har ett ansvar för att arbeta efter strategin. Kommunstyrelsen har genom 
stadsledningsförvaltningen ansvaret för att styra, samordna och utveckla arbetet inom 
bland annat löneområdet. Då frågan om en särskild utbetalning således är en del av 
inriktningen av den övergripande lönepolitiken har utredningen genomförts i nära 
samverkan med stadens HR-stab, som är ansvarig för stadens samlade lönepolitik. 
 
Stadsledningsförvaltningen har framfört att det finns flera andra personalgrupper i 
staden, och inte enbart de inom omvårdnadsförvaltningens verksamhet, som har gjort 
stora insatser under pandemin. Samtliga styrelser och nämnder har ett ansvar för att 
arbeta efter HR-strategin och det är därför inte möjligt att inom en nämnd ta beslut om 
en ”bonus” till en enskild nämnds anställda. Det beslutet kan bara tas av stadens 
personalorgan som har möjlighet att ta ett övergripande ansvar för stadens samlade 
lönepolitik och det förutsätter att kommunfullmäktige har godkänt finansieringen av 
åtgärden.  
 
Ett beslut om en särskild engångsutbetalning till anställda kan således inte beslutas av 
omvårdnadsnämnden - nämnden är inte behörig att fatta beslutet.     
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Yttrande 
Elisabeth Brolin (S), Kerstin Scheutz (V), Lena Westin (C), Louisa Cheung 
(MP) lämnar yttrande enligt bilaga 2.  
 

Yrkanden 
Ordförande föreslår att omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 3. 
Elisabet Brolin (S) föreslår att omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två alternativa förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag 
Förslag från Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M), Anne Utter (L) 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Reservationer 
Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M), Anne Utter (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för gemensamt förslag.  
   



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-11-22   
 SID 10 (13) 

 

 Signatur  
 
 

§ 83 
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), 3:e kvartalet 2022 (ON/2022:8) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden tar del av statistiken och överlämnar rapporterna till 
kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller beslut enligt 9 § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsskyldigheten gäller även 
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt efter tre månader från 
dagen för avbrottet. 
 
Rapporteringen till fullmäktige och revisorerna ska ske en gång per kvartal. 
Statistikrapporter för 3:e kvartalet 2022 bifogas tjänsteskrivelsen. 
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§ 84 
Anmälan av delegationsbeslut  
Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
ON DEL §/2022 § 17 
ON DEL §/2022 § 18 
 
Beslut enligt BAB, Lag om bostadsanpassningsbidrag: 
2022/409, 2022/410, 2022/412, 2020/487, 2022/381, 2022/220, 2022/388, 2021/302, 
2019/433, 2022/413, 2022/414, 2022/415, 2022/159, 2022/368, 2022/400, 2022/417, 
2020/254, 2022/420, 2022/421, 2022/425, 2022/428, 2022/430, 2022/431 
 
104083, 104086, 104100, 104103, 104098, 104084, 104095, 104096, 104097, 104099, 
104101, 104102, 104104, 104085, 104105, 104090, 104087, 104088, 104089, 104091, 
104092, 104093, 104094, 104057, 104070, 104073, 104074, 104076, 104079, 104072, 
104059, 104069, 104060, 104061, 104068, 104071, 104075, 104077, 104082, 104063, 
104078, 104064, 104067, 104062, 104045, 104053, 104046, 104056, 104044, 104054, 
104043, 104047, 104049, 104050, 104052, 104055, 104041, 104051, 104042, 104048, 
104035, 104015, 104019, 104027, 104029, 104022, 104008, 104010, 104011, 104013, 
104014, 104016, 104018, 104020, 104021, 104023, 104024, 104025, 104026, 104030, 
104031, 104032, 104033, 104034, 104028, 104004, 104012, 104007, 104006, 104005, 
104002, 104003, 103979, 103973, 103986, 103990, 103977, 103999, 103974, 103984, 
103985, 103987, 103989, 103991, 103994, 103995, 103997, 103998, 104000, 104001, 
103981, 103988, 103972, 103975, 103978, 103980, 103982, 103976, 103949, 103957, 
103953, 103970, 103993, 103950, 103958, 103952, 103955, 103956, 103960, 103961, 
103962, 103963, 103966, 103967, 103968, 103969, 103971, 103992, 103948, 103954, 
103947, 103951, 103932, 103965, 103939, 103946, 103927, 103941, 103936, 103921, 
103915, 103916, 103918, 103920, 103922, 103926, 103928, 103929, 103930, 103933, 
103935, 103938, 103940, 103943, 103923, 103925, 103934, 103937, 103942, 103944, 
103931, 103914, 103917, 103924, 103919, 103945, 103964, 103996, 103904, 103894, 
103896, 103909, 103898, 103908, 103910, 103903, 103905, 103890, 103891, 103893, 
103895, 103897, 103899, 103901, 103902, 103907, 103911, 103912, 103888, 103889, 
103900, 103906, 103892, 103913, 103868, 103880, 103870, 103871, 103873, 103881, 
103884, 103885, 103886, 103887, 103872, 103882, 103879, 103878, 103875, 103877, 
103876, 103883, 103874, 103869, 103867, 103858, 103866, 103851, 103861, 103847, 
103855, 103859, 103841, 103843, 103845, 103846, 103852, 103856, 103857, 103860, 
103862, 103863, 103864, 103865, 103840, 103844, 103854, 103827, 103829, 103832, 
103833, 103834, 103836, 103837, 103838, 103828, 103830, 103835, 103853, 103831, 
103842, 103812, 103802, 103811, 103820, 103825, 103821, 103822, 103813, 103801, 
103805, 103807, 103809, 103810, 103814, 103817, 103818, 103819, 103824, 103823, 
103803, 103808, 103800, 103826, 103793, 103780, 103795, 103774, 103776, 103779, 
103782, 103783, 103784, 103785, 103786, 103787, 103788, 103797, 103798, 103775, 
103790, 103781, 103799, 103789, 103770, 103763, 103759, 103761, 103764, 103765, 
103767, 103768, 103769, 103771, 103772, 103773, 103766, 103728, 103731, 103737, 
103740, 103743, 103757, 103738, 103729, 103730, 103739, 103741, 103742, 103747, 
103748, 103749, 103750, 103752, 103755, 103756, 103758, 103735, 103745, 103727, 
103744, 103753, 103732, 103746, 103751, 103754, 103733, 103714, 103723, 103721, 
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103715, 103711, 103716, 103717, 103718, 103719, 103720, 103722, 103724, 103725, 
103726, 103712, 103713, 103687, 103691, 103695, 103702, 103698, 103688, 103692, 
103689, 103690, 103693, 103694, 103696, 103697, 103703, 103705, 103706, 103708, 
103709, 103710, 103707, 103701, 103704, 103673, 103679, 103669, 103660, 103667, 
103674, 103680, 103659, 103663, 103665, 103666, 
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§ 85 
Anmälan av ärendelista  
Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista 
 
 

§ 86 
Rapport från kontaktpolitiker  
Inga rapporter från kontaktpolitiker redovisas.  
 
 

§ 87 
Övrigt  
Omvårdnadsnämnden tackar förvaltningen för en välplanerad och mycket uppskattad 
kvalitetsdag.  
 
 
 

 
 



  
 

ON 2022-11-22 § 81 

Bilaga 1 

 

Ärende 6 Arbetsskor inom 
äldreomsorgen  
2022–11–22 

 

 

Yrkande 
Nämndinitiativet om arbetsskor 
Tack för svar på nämndinitiativet om arbetsskor. 

Socialdemokraterna yrkar på återremiss på ärendet då det behövs kompletterande uppgifter 
för att kunna fatta beslut. 

Socialdemokraterna yrkar vidare att beslut om arbetsskor och omfattning av införandet fattas 
av tillträdande nämnd. 

Nedan följer de uppgifter som behöver förtydligas för att kunna fatta beslut 

• Särredovisning av hur många timavlönade det finns hos varje utförare, gäller både 
egenregi och privata utförare inom SÄBO respektive hemtjänst. 

• Särredovisning av hur många tillsvidareanställda det finns hos varje utförare inklusive 
egen regi, uppdelat på hel- och deltid inom SÄBO och hemtjänst. 

• Vad skulle en beräknad kostnad för arbetsskor vara för tillsvidareanställda i egen regi 
respektive privata utförare inom SÄBO och hemtjänst. 

• Vad beräknas kostnaden för införandet av arbetsskor, vara för timavlönade i 
hemtjänst, privat respektive verksamhet driven i egen regi? 

 

 

 

 
 

Elisabet Brolin   Mikael Kullberg 

Socialdemokraterna    Socialdemokraterna  

.. :,a 
~• Socialdemokraterna 



 Omvårdnadsnämnden 22 nov 2022 
ON/2022:52 
Ärende 07 Svar på nämndinitiativ om 
särskild utbetalning för extraordinära 
insatser under corona-pandemin 

YTTRANDE 

Solnakoalitionen ställer sig bakom omvårdnadsförvaltningens förslag till yttrande över nämndinitiativet. 

I yrkandet från L, M, KD föreslås att kommunstyrelsen beslutar i frågan om att utbetala covidbonus till de 
omsorgsanställda som arbetade under pandemin. Troligen kommer inte kommunstyrelsen göra ett 
överskott som helhet 2022.  

Elisabeth Brolin 
Socialdemokraterna 

Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet 

Lena Westin 
Centerpartiet 

Louisa Cheung 
Miljöpartiet 

ON 2022-11-22 § 82

Bilaga 2



   
 

Solna den 22 november 
 ON ärende 07 Svar på nämndinitiativ om bonus  

ON/2022:52 
ON 2022-11-22  § 82 
Bilaga 3 
 
 
 
Yrkande 
 
Solnas anställda inom hemtjänst, LSS och på särskilt boende har haft en tuff period under lång tid till 
följd av pandemin som fortfarande pågår. De har gjort viktiga insatser för att säkerställa en trygg omsorg. 
Samtidigt har Omvårdnadsnämnden under 2021 gjort ett överskott på drygt 72 miljoner kronor, och 
prognosticeras per delårsrapport i augusti 2022 göra ett överskott på nästan 55 miljoner kronor för år 
2022. Vi anser att en covid-bonus bör betalas ut till de omsorgsanställda som arbetat i Solna inom 
hemtjänsten, LSS-verksamheten och på särskilt boende, och att en sådan bonus kan finansieras inom 
ramen för nämndens prognostiserade överskott. Det är ett sätt att visa särskild uppskattning för det 
extraordinära arbetet som gjordes under pandemin.  
 
Solnas omvårdnadsförvaltning har utrett förutsättningarna och det finns framtagna kriterier för hur en 
covid-bonus på 5000 kr per person kan administreras. Bonusen kommer belasta omvårdnadsnämnden 
med 11 miljoner kronor, vilket bör tas från nämndens prognostiserade överskott. Eftersom en 
engångsbetalning av detta slag inte endast kan beslutas av omvårdnadsnämnden behöver det föregås av 
ett beslut i kommunstyrelsen. 
 
 
Därför yrkar vi: 
 

• att omvårdnadsnämnden ska förklara nämndinitiativet besvarat. 
• att omvårdnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betala ut en covid-bonus 

till omsorgsanställda inom hemtjänsten, LSS-verksamheten och på särskilda boenden som 
arbetat i Solna under pandemin, i enlighet med omvårdnadsförvaltningens kriterier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samuel Klippfalk  Zanna Mårtensson  Anne Utter 
Kristdemokraterna  Moderaterna   Liberalerna 

■em 
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