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§ 67 
Fastställande av dagordning  
 
Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 68 
Information från förvaltningen 
 
Patrik Ulander, biträdande stabschef, informerade om att utföraren av Västra vägens 
gruppboende har sagt upp avtalet och att staden avser ta över driften i egen regi med 
start 1 juli 2023.  
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§ 69 
Delårsrapport per augusti 2022 (ON/2021:1) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående 
pandemin (Covid-19). I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och 
smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter. 
 
Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer. Målet är att nå 
ut till fler, att bibehålla och/ eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga 
ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och 
äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp 
av nämndens digitala fixare. 
 
Nämnden har rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att genomföra 
kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Ett fyrtiotal 
medarbetare har tagit del av satsningen, därutöver tillkommer nya studerande under 
hösten. 
 
En ny bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) blev inflyttningsklar i februari. 
Omvårdnadsnämnden har antagit uppdaterade riktlinjer för myndighetsutövning enligt 
LSS inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde. 
 
Det digitala kompetensutvecklingsprojektet för medarbetare och chefer är avslutat. 
Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. Ett av målen bedöms uppfyllas och tre av 
målen bedöms uppfyllas till stor del. 
 
Nämndens nettokostnader uppgår till 562,9 mkr vilket är en minskning med 5,4 mkr 
(0,9 %) jämfört med föregående år på grund av lägre kostnad inom verksamheterna 
särskilt boende och LSS. 
 
Periodens budgetavvikelse uppgår till 50,5 mkr (9 %) vilket förklaras av lägre kostnad 
på grund av fortsatt tomma och därmed stängda platser inom särskilt boende, lägre 
kostnad inom hemtjänst under sommarmånaderna, senarelagd inflyttning på 
gruppboendet Södra långgatan och prishöjningar som inte har justerats i perioden. 
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§ 70 
Verksamhetsplan och budget 2023 (ON/2022:1) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska ramar 
samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är: 

• Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och 
få ett gott bemötande, 

• Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden, 

• Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro,  

Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är 
boende på vård- och omsorgsboende, ska minska 

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående 
pandemin (Covid-19) under 2022 och detta kommer fortsätta under 2023. I samverkan 
med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i 
nämndens verksamheter. 

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och 
metoder men även för enskilda vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till 
att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i 
framtiden. 

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer. Målet är att nå 
ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga 
ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och 
äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp 
av nämndens digitala fixare. 

Nämnden har sedan 2020 rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att 
höja kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, cirka 50 
medarbetare har deltagit och satsningen fortsätter under 2023. 

Den ekonomiska ramen för 2022 uppgår till 942,8 mkr, vilket är en ökning med 22,6 
mkr jämfört med innevarande års budgetnivå. Förändringen förklaras i huvudsak av 
högre kostnadsnivå påverkad av inflation i kombination med en ökad volym av 
omvårdnadsinsatser  
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Nämndens investeringsbudget för 2023 är oförändrad från föregående år och uppgår 
till 1,5 mkr 
 
 
Röstförklaring 
Elisabet Brolin (S) och Mikael Kullberg (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.  
Kerstin Scheutz (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
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§ 71 
Utvärdering av revidering av valfrihetssystem för daglig 
verksamhet enligt LSS (ON/2022:100) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar att 
 
- ändra ersättningsreglering för valfrihetssystemet för daglig verksamhet enligt LSS 
(ON/2021:107), så att omfattning av deltagande baseras på 6 timmar per dag istället för 
8 timmar per dag, och då motsvarar ett heltidsbegrepp om 30 timmar per vecka 
 
- ändra ersättningsreglering för valfrihetssystemet för daglig verksamhet enligt LSS 
(ON/2021:107), så att ersättning utgår på samma sätt för praktikplats som för övrig 
daglig verksamhet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden gav omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utvärdera 
revideringen av valfrihetssystemet för daglig verksamhet (ON/2021:107), under de 
första sex månaderna av ny avtalsperiod. Det reviderade valfrihetssystemet har i 
huvudsak tre förändringar som har direkt påverkan på utförares uppdrag. 
 
• Höjd omfattning per omfattningsintervall från 6 timmar per dag till 8 timmar per dag 
jämfört med tidigare ersättningsmodell, däribland att ersättning motsvarande heltid 
utgår för insatser om mer än 32 timmar per vecka, till skillnad mot tidigare 30 timmar 
per vecka 

• Begränsad ersättning vid insats där den enskilde enbart har praktik, det vill säga inte 
deltar i daglig verksamhet i utförarens egna lokaler, till skillnad mot tidigare då utförare 
erhöll samma ersättning oavsett hur insatsen utfördes 

• Ersättningsmodell med endast nivåbedömning och omfattning av insats som 
ersättningsgrundande; heltids- och deltidsbegreppet slopas 

Omvårdnadsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning av befintliga utförares 
uppfattning om förändringarna, genomfört individuppföljning av prioriterade ärenden 
som skulle medföra sänkt ersättning, genomfört dialogmöten med utförare samt 
genomfört ytterligare omvärldsbevakning av det sammanhang Solna stads 
valfrihetssystem verkar inom. 

Omvårdnadsförvaltningens bedömning 
Omvårdnadsförvaltningen bedömer att merparten av målgruppen, utifrån information 
från utförare och myndighetsavdelningens individuppföljning, i dagsläget saknar 
förutsättningar att delta i daglig verksamhet i mer än 6 timmar om dagen. 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför att återgå till tidigare avtals reglering av 
omfattning.  
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Omvårdnadsförvaltningen bedömer också att den reducerade ersättningen för insats 
som utförs genom praktikplats skapar felaktiga incitament för utförare att arbeta med 
arbetsinriktade metoder, vilket begränsar möjligheterna till utveckling inom detta 
område för brukare från Solna stad. Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför att daglig 
verksamhet ska ersättas på samma sätt oavsett hur insatsen utförs. 
 
Slopandet av hel- och deltidsbegreppet är ovant för framför allt utförare, men 
omvårdnadsförvaltningen bedömer att förändringen bör kvarstå. Förändringen i sig 
medför inte någon förändrad ersättning till utförare, inte heller några uppenbara risker 
att påverka den verksamhet som bedrivs. Omvårdnadsförvaltningen har också utifrån 
utvärderingen ett underlag för förbättringsarbete för framtida revideringar av avtal, för 
interna processer och för relationen till utförare av daglig verksamhet. 
 
De föreslagna förändringarna kräver ingen revidering av förfrågningsunderlag eller 
nytecknande av avtal inom valfrihetssystemet för daglig verksamhet. Förändringen kan 
träda i kraft omedelbart när omvårdnadsnämndens beslut i detta ärende vinner laga 
kraft. 
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§ 72 
Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller 
påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till 
Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga 
missförhållanden, 1 januari till 30 juni 2022 (ON/2022:13) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden tar del av sammanställning av lex Sarah-rapporter. 
 
Sammanfattning 
Enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL) ska den som fullgör uppgifter inom 
socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom 
om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som 
får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 
  
Enligt 24 b § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska den som 
fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa 
funktionshindrade genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör 
den som får, eller som kan komma ifråga för, insatser enligt sådan lagstiftning. 
 
Om händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande ska en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
göras. 
 
Sammanställningen av rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för 
missförhållanden samt anmälan om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarliga missförhållanden avser perioden 2022-01-01 till 2022-06-30. 
 
Under perioden 2022-01-01 till 2022-06-30 har det inkommit en rapport om 
missförhållande inom hemtjänsten som efter utredning bedömdes som inget 
missförhållande. Det har inkommit två rapporter om missförhållanden inom LSS-
verksamhet, och två rapporter om missförhållanden inom vård- och omsorgsboende 
varav inga anmäldes vidare till IVO. 
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§ 73 
Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboenden LOV 2022 
(ON/2022:25) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden godkänner avtalsuppföljningen av vård- och omsorgsboenden 
enligt LOV-avtal utanför Solna 2022.  
 
Sammanfattning 
Avtalsuppföljningen omfattar tre vård- och omsorgsboenden utanför Solna.  
 
Kvalitetsutvecklaren har följt upp samtliga delområden och utvecklingsplan. 
Avtalsuppföljningen har genomförts både digitalt och med fysiskt besök i 
verksamheten. Kvalitetsutvecklaren har använt sig av enkät, dokumentationsgranskning, 
observation samt intervju med verksamhetschef och medarbetare. Under intervjun har 
verksamhetschefen givits möjlighet att förtydliga de svar som angivits i enkäten. 
Avtalsuppföljningen har genomförts under perioden maj till augusti 2022.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och nära ledarskap där medarbetarna har 
regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Verksamheterna har ett 
systematiskt kvalitetsarbete med rutiner, egenkontroller och riskanalyser.  
 
Boendes delaktighet framkommer delvis i utformandet av genomförandeplanen när 
insatser planeras hur stödet ska ges. Verksamheterna erbjuder råd där boende och 
närstående kan vara med och påverka så som mat, måltider och aktiviteter. 
Verksamheterna arbetar med kontaktmannaskap och arbetssättet är väl förankrat i 
verksamheten.  
 
Gemensamt utvecklingsområde för verksamheterna är den sociala dokumentationen 
där den enskildes delaktighet vid upprättandet av genomförandeplanen behöver 
utvecklas. Alla verksamheter behöver ta fram rutin för att säkerställa kvaliteten vid 
chefsbyte. Verksamhetscheferna har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där 
identifierade utvecklingsområden framgår och har ålagts att inkomma med 
utvecklingsplaner som ska beskriva hur de tänkt arbeta utifrån identifierade 
utvecklingsområden. 
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§ 74 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
ON DEL §/2022 § 15, ON DEL §/2022 § 16 
 
2022/314, 2022/331,2022/306,2022/286, 2022/287, 2022/373, 2022/042, 2022/236, 
2022/242, 2022/344, 2022/235, 2021/029, 2022/173, 2021/092, 2022/390, 2022/391, 
2022/393, 2022/394, 2022/396, 2021/494, 2022/307, 2022/325, 2022/343, 2021/326, 
2022/332, 2022/337, 2022/182, 2022/398, 2022/141, 2022/402, 2022/400, 2022/333, 
2022/366, 2022/327, 2022/404, 2022/248, 2022/338, 2022/326, 2022/367, 2022/399, 
2022/220, 2022/181, 2022/401, 2022/408, 2022/341, 2022/375, 2022/379, 2022/374, 
2022/304, 2022/377, 2022/376, 2022/335, 2022/111 
 
000103165, 000103167, 000103168, 000103169, 000103170, 000103171, 000103173, 
000103174, 000103175, 000103176, 000103177, 000103178, 000103179, 000103180, 
000103181, 000103182, 000103183, 000103184, 000103185, 000103186, 000103187, 
000103189, 000103190, 000103191, 000103192, 000103194, 000103195, 000103196, 
000103197, 000103198, 000103199, 000103200, 000103201, 000103202, 000103203, 
000103204, 000103205, 000103206, 000103207, 000103208, 000103209, 000103210, 
000103211, 000103212, 000103213, 000103214, 000103215, 000103216, 000103217, 
000103218, 000103219, 000103220, 000103221, 000103222, 000103223, 000103224, 
000103225, 000103226, 000103227, 000103228, 000103229, 000103230, 000103231, 
000103232, 000103233, 000103234, 000103235, 000103257, 000103237, 000103238, 
000103239, 000103242, 000103243, 000103244, 000103245, 000103246, 000103247, 
000103248, 000103249, 000103250, 000103251, 000103252, 000103253, 000103254, 
000103255, 000103256, 000103258, 000103316, 000103259, 000103260, 000103261, 
000103262, 000103263, 000103264, 000103265, 000103266, 000103267, 000103268, 
000103269, 000103270, 000103271, 000103272, 000103273, 000103274, 000103275, 
000103276, 000103277, 000103281, 000103282, 000103283, 000103284, 000103285, 
000103286, 000103287, 000103288, 000103290, 000103291, 000103292, 000103293, 
000103294, 000103295, 000103296, 000103297, 000103298, 000103299, 000103300, 
000103301, 000103302, 000103303, 000103304, 000103305, 000103306, 000103307, 
000103308, 000103309, 000103310, 000103311, 000103312, 000103313, 000103314, 
000103315, 000103317, 000103318, 000103319, 000103320, 000103321, 000103322, 
000103323, 000103324, 000103326, 000103327, 000103328, 000103330, 000103332, 
000103333, 000103341, 000103365, 000103339, 000103342, 000103343, 000103344, 
000103345, 000103347, 000103348, 000103349, 000103350, 000103351, 000103352, 
000103353, 000103354, 000103355, 000103356, 000103358, 000103359, 000103360, 
000103361, 000103362, 000103363, 000103364, 000103367, 000103368, 000103369, 
000103370, 000103371, 000103372, 000103373, 000103375, 000103376, 000103377, 
000103378, 000103379, 000103380, 000103381, 000103382, 000103383, 000103384, 
000103385, 000103386, 000103387, 000103388, 000103390, 000103391, 000103392, 
000103393, 000103394, 000103395, 000103397, 000103400, 000103401, 000103402, 
000103404, 000103405, 000103406, 000103407, 000103408, 000103409, 000103411, 
000103412, 000103414, 000103415, 000103416, 000103417, 000103418, 000103420, 
000103425, 000103427, 000103428, 000103429, 000103430, 000103431, 000103432, 
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000103433, 000103434, 000103435, 000103436, 000103437, 000103438, 000103439, 
000103441, 000103442, 000103443, 000103444, 000103445, 000103447, 000103449, 
000103450, 000103451, 000103452, 000103453, 000103454, 000103455, 000103456, 
000103457, 000103458, 000103459, 000103461, 000103462, 000103463, 000103464, 
000103465, 000103466, 000103467, 000103468, 000103469, 000103470, 000103471, 
000103472, 000103473, 000103474, 000103475, 000103477, 000103478, 000103479, 
000103480, 000103481, 000103482, 000103484, 000103486, 000103487, 000103488, 
000103490, 000103491, 000103492, 000103493, 000103494, 000103495, 000103496, 
000103497, 000103499, 000103500, 000103502, 000103503, 000103504, 000103506, 
000103507, 000103508, 000103512, 000103513, 000103515, 000103516, 000103519, 
000103520, 000103521, 000103523, 000103524, 000103525, 000103526, 000103527, 
000103529, 000103532, 000103533, 000103536, 000103538, 000103539, 000103540, 
000103542, 000103543, 000103544, 000103546, 000103547, 000103548, 000103550, 
000103553, 000103555, 000103556, 000103558, 000103559, 000103561, 000103564, 
000103565, 000103569, 000103570, 000103572, 000103573, 000103574, 000103575, 
000103576, 000103577, 000103578, 000103580, 000103582, 000103583, 000103584, 
000103589, 000103592, 000103595, 000103596, 000103598, 000103599, 000103600, 
000103601, 000103602, 000103603, 000103604, 000103605, 000103606, 000103607, 
000103608, 000103609, 000103611, 000103612, 000103613, 000103614, 000103615, 
000103616, 000103617, 000103618, 000103619, 000103620, 000103621, 000103622, 
000103623, 000103624, 000103625, 000103627, 000103628, 000103629, 000103630, 
000103631, 000103632, 000103633, 000103634, 000103635, 000103636 
 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-10-26   
 SID 14 (14) 

 

 Signatur  
 
 

§ 75 
Anmälan av ärendelista  
 
Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 

§ 76 
Rapport från kontaktpolitiker  
 
Inga rapporter från kontaktpolitiker redovisas. 
 
 
 
 
 

§ 77 
Övriga ärenden  
 
Hembesök av arbetsterapeut 
I Solna stads uppdrag ingår att ha en förbyggande verksamhet, vilket bland annat 
innebär att staden erbjuder de som fyller 80 eller 90 år, och som inte har hemtjänst, ett 
hembesök av en arbetsterapeut. 
 
Karl-Gustav Franzén (M) ställer en fråga till förvaltningen om detta fortfarande gäller. 
Verksamheten stoppades under pandemin, men är nu i gång igen. Förvaltningen fick i 
uppdrag att undersöka vad som gäller för de som inte fick möjlighet till besök under 
pandemin.  
 
 
 
 

 
 



Omvårdnadsnämnden 26 oktober 2022 

Ärende 6 – Verksamhetsplan och 
 budget 2023 

Röstförklaring 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om omvårdnadsnämndens förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2023, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget 

budgetförslag. 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna    

                             Bilaga 1

~:.a 
~• Socialdemokraterna 



Solna 26 oktober 2022 

Omvårdnadsnämnden, ärende 6 

Verksamhetsplan och budget 2023 

ON/2022:1

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid 
senare tillfälle. 

Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2
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