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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 2 
Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 3 
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 4 
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 5 
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 6 
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 7 
Information 
 
Socialnämnden tar del av information om resultatet av medarbetarundersökningen 2021 
på socialförvaltningen. 
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§ 8 
Socialnämndens årsredovisning 2021 (SN/2020:1) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av årsredovisning 2021. 
 
Sammanfattning 
Den pågående pandemin har fortsatt inverkan på nämndens verksamhet och ställer 
höga krav på anpassningar. Fokus under året och fortsatt framåt är att identifiera de 
arbetssätt som varit framgångsrika och som kan leda till ett effektivare arbetssätt och en 
större tillgänglighet för medborgarna även efter pandemin. 
 
I enlighet med nämndens strategiska plan för att motverka utestängning från 
bostadsmarknaden har nämnden genomfört en kartläggning av hemlösheten under 
september månad 2021. Kartläggningen genomförs vartannat år och är en viktig del i 
nämndens arbete för att motverka utestängning från bostadsmarknaden. I jämförelse 
med 2019 års kartläggning hade hemlösheten ökat något, dock hade personer som 
befann sig i akut hemlöshet minskat. 
 
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett årligt verktyg för att följa och utveckla 
socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Indikationerna som 
används belyser olika kvalitetsaspekter och grundas i tillgänglig kunskap samt bidrar till 
verksamhetsutveckling. Syftet är att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet, att 
den enskilde får rätt insats utifrån dennes behov. Solna stad har ett generellt gott 
resultat inom samtliga områden och flera indikatorer har utvecklats under året. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fyra 
mål för socialnämnden. Samtliga mål bedöms som uppfyllda. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om ett 
uppdrag för socialnämnden. Uppdraget är slutfört. 
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 204,4 mkr, vilket är en ökning med 1,5 mkr 
(0,7 %) jämfört med föregående år. Intäkterna har minskat med 2,6 mkr, vilket 
huvudsakligen förklaras av att statsbidragen för ensamkommande flyktingbarn har 
minskat. 
 
Kostnaderna har minskat med 1,2 mkr, främst på grund av minskat behov av 
boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn, minskade aktualiseringar vuxen, men 
även på grund av minskade kostnader för externa placeringar för vuxna samt barn. 
Däremot har insatserna för ungdom ökat i jämförelse med föregående år. 
 
Periodens budgetavvikelse (25,4 mkr) förklaras huvudsakligen av lägre 
personalkostnader (6,2 mkr) för senarelagda tillsättningar av vakanser och av köp av 
verksamhet (8,7 mkr) avseende externa vårdplatser inom vuxenenheten och för 
flyktingmottagande samt övriga kostnader (6,9 mkr) främst på grund av lägre kostnader 
för försörjningsstöd. 
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Nämndens intäkter är 3,3 mkr högre än årets budget, vilket beror på återförda intäkter 
från tidigare period. 
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§ 9 
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), 4:e kvartalet 2021 (SN/2021:59) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av sammanställningen och överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård 
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 
 
Stabsenheten har gjort en förfrågan till övriga enheter kring ej verkställda beslut för 
fjärde kvartalet 2021. Socialnämnden har inga nya ej verkställda beslut att rapportera till 
IVO och två tidigare ej verkställda beslut att återrapportera. 
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§ 10 
Yttrande över rekommendation att anta 
huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg, HÖK (SN/2021:96) 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta huvudöverenskommelsen om 
övergripande samverkan kring vård och omsorg, HÖK 
 
Sammanfattning 
Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram ett förslag till länsövergripande 
överenskommelse för samverkan, HÖK. Huvudöverenskommelsen beskriver mål och 
organisation för den övergripande samverkan mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län. Målgrupperna för överenskommelsen är patienter och 
brukare med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen. I 
överenskommelsen beskrivs den övergripande organisationen för samverkan på politisk 
nivå, tjänstemannanivå samt för samrådsgrupper med fokus på olika målgrupper och 
sakområden. Den delregionala samverkan och lokala samverkan beskrivs också i 
överenskommelsen. Till överenskommelsen kommer riktlinjer utarbetas som beskriver 
organisation, processer och arbetssätt kring samverkan på tjänstemannanivå och 
uppdragen för lokala samordnare både inom kommunen och regionen. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till huvudöverenskommelsen om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK. Genom överenskommelsen och den 
tillhörande riktlinjen kommer processer och arbetssätt kring samverkan finnas 
beskrivna. 
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§ 11 
Avtalsuppföljning - Grupp- och träningsbostäder för 
personer med psykisk funktionsnedsättning (SN/2021:109) 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner avtalsuppföljningen avseende grupp- och stödbostäder för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Sammanfattning 
Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att personer med psykisk 
funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. 
Nämnden ska medverka till att personer tillhörande målgruppen får en meningsfull 
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov. 
Dessutom har nämnden skyldighet att inrätta bostäder med särskild service för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, vanligen kallade gruppbostäder.    
 
Socialnämnden beslutade 2016-06-14, efter en förnyad konkurrensutsättning, att teckna 
nytt avtal med Nytida avseende driften av Hagavägens gruppboende, Sunnangårdens 
gruppboende och Västra vägens stöd- och gruppboende. För Västra vägen trädde det 
nya avtalet i kraft 2017-03-01, för Hagavägen 2017-10-01 och för Sunnangården 2018-
02-01.  
 
Avtalsuppföljningen har genomförts i tre steg; först har dokumentation i form av 
verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, patientsäkerhetsplan granskats. 
Därefter har ett personligt besök gjorts på respektive boende samt ett digitalt 
uppföljningsmöte med verksamhetschef. Den samlade bedömningen efter genomförd 
avtalsuppföljning är Nytida AB driver boenden i enlighet med avtal och med god 
kvalitet. Tre områden med vissa brister har identifierats. 
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§ 12 
Förenklad avtalsuppföljning av dynamiskt inköpssystem för 
boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn 
(SN/2021:115) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av avtalsuppföljningen.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-06-13 att upprätta ett dynamiskt inköpssystem avseende 
stödboende för ungdomar samt hem för vård eller boende (HVB) utan 
behandlingsinsatser avseende målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. 
Leverantörer har sedan dess kunnat ansluta sig till systemet och i dagsläget har 
nämnden 16 anslutna leverantörer.  
 
Förvaltningen har genomfört en förenklad avtalsuppföljning av leverantörerna i 
inköpssystemet. Samtliga leverantörer har granskats utifrån ekonomisk ställning samt 
att de har giltigt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva sin 
verksamhet. Därefter har digitala möten bokats in med de leverantörer där staden haft 
placeringar under året. Förvaltningen har även begärt ut samtliga tillsynsärenden hos 
leverantörerna från IVO under föregående år.  
 
Avtalsuppföljningen visar inga avvikelser avseende tillstånd, ekonomisk ställning eller 
under möten. Vid IVO:s tillsyn har en brist konstaterats hos en leverantör. Bristen 
bedöms vara åtgärdad och IVO har avslutat tillsynen. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att leverantörerna bedriver en verksamhet med 
god kvalitet och i enlighet med gällande avtal. 
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§ 13 
Tidsplan för avtalsuppföljning 2022 (SN/2022:10) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av tidsplan för avtalsuppföljning 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat en tidsplan för avtalsuppföljningar 2022 gällande boenden 
för familjerådgivning, ensamkommande flyktingbarn och gruppboenden för psykiskt 
funktionsnedsatta. Uppföljning av samtliga leverantörer inom respektive avtalsområde 
behandlas på samma nämndsammanträde. 
 
Enligt förvaltningens rutin ska en mer omfattande ordinarie avtalsuppföljning 
genomföras vartannat år och vartannat år en förenklad uppföljning. Uppföljningen 
fokuserar på att verksamheten bedrivs enligt avtal, gällande lagar och förordningar. Den 
förenklade uppföljningen bör i normalfallet koncentreras till de förbättringsområden 
som framkommit i den mer omfattande ordinarie uppföljningen samt till eventuella 
avvikelser därefter. 
 
Nämnden har även ett antal avtal som är gemensamma med andra kommuner där 
uppföljningen samordnas. Via Stockholms Inköpscentral (STIC) har nämnden avtal 
gällande insatser för barn och unga, inom socialpsykiatri och insatser för personer med 
missbruksproblematik. STIC samordnar uppföljningen av dessa. Via SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI) har nämnden insatser i form av hem för vård eller boende (HVB) 
samt stödboende för barn och unga. SKI ansvarar för och genomför dessa 
avtalsuppföljningar. Ett nytt kommungemensamt avtal för personliga ombud träder i 
kraft i maj och ingen avtalsuppföljning genomförs under året. Kommungemensamma 
avtalsuppföljningar redovisas löpande som meddelanden för nämnden.  
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§ 14 
Tillsynsplan 2022 – tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt handel med vissa receptfria 
läkemedel (SN/2022:12) 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förslaget till tillsynsplan för 2022 gällande tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) 
samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Sammanfattning 
Enligt alkohollagens 9 kap. 2 § 3 st. är kommunerna skyldiga att upprätta en tillsynsplan 
som ska tillsändas länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska fungera som ett stöd i dialogen 
mellan länsstyrelsen och kommunen. Det primära syftet med tillsynsplanen är att den 
ska fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten och att tillsynen bedrivs i 
den utsträckning som behövs för att kontrollera att bestämmelserna enligt alkohollagen 
efterlevs. Enligt 7 kap. 3 och 4 §§ LTLP har kommunen även tillsyn över efterlevnaden 
av flera av lagens bestämmelser.  
 
I tillsynsplanen anges nivån för hur många inspektionstillfällen som är planerade att 
utföras under 2022. Tillsynsbesöken rör både tillståndshavare med serveringstillstånd 
och detaljhandlare som säljer folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. Vidare anges även hur många inre tillsyn av 
tillståndshavare som planeras att genomföras under året. 
 
Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och 
uppföljningsbara mål. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-02-21   
 SID 18 (19) 

 

 Signatur  
 
 

§ 15 
2022 års plan för uppföljningar med brukarperspektiv, 
delaktighet och nöjdhet i fokus (SN/2022:13) 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer plan för uppföljningar 2022. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden gav 2018-10-16 förvaltningen i uppdrag att årligen presentera plan för 
uppföljningar och undersökningar. Genom att göra kvalitativa undersökningar utifrån 
brukarens synpunkter på verksamhet samt nöjdhet med insatser där brukarperspektiv, 
delaktighet och nöjdhet är i fokus skapas förutsättningar för kvalitets- och 
verksamhetsutveckling. Genomförda uppföljningar redovisas sedan löpande till 
nämnden.  Förvaltningen ser också att fältrapporter, sammanställning av 
avslutningssamtal med brukare och brukarrevisioner leder till ett mer kvalitativt och 
positivt förändrings- och utvecklingsarbete på enheter och arbetsgrupper. Under 2021 
genomfördes tre brukarundersökningar, vuxenenhetens friskvårdsprojekt och 
sysselsättningsinsatser samt tillsammans med FoU Nordväst uppföljning av 
familjehemsplacerade barn med fokus på delaktighet. Dessa kommer att redovisas på 
Socialnämnden under våren 2022. På grund av pandemin har studenterna från 
Socialhögskolan inte kunnat göra fältuppgifter/ undersökningar under 2021. 
 
Förvaltningen avser under 2022 genomföra 3 uppföljningar där brukarperspektiv, 
delaktighet och nöjdhet är i fokus, uppföljning av vuxenenhetens digitala boendestöd, 
friskvårdsprojektet Häng med oss ut samt studenternas fältrapport. 
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§ 16 
Meddelanden (SN/2022:11, SN/2021:114) 
 
Socialnämnden tar del av utsända meddelanden. 
 
 
 
 
 

§ 17 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

• Protokoll från socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2021-12-20 
§§ 300-319 

• Protokoll från socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-01-17 
§§ 1-6 

• Protokoll från socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-02-07 
§§ 7-16 

 
• Delegationsbeslut SF §/ 2021 § 21, SF §/ 2022 § 1 
• Delegationsbeslut SN AU §/2021 § 5-6 

 
 
 
 
 

§ 18 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
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