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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-11-14 

 SN/2022:71 
 
 
 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2023 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar under 2023, med start kl. 18:00 om inget 
annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren   Hösten 
16 januari 4 september 
13 februari 9 oktober 
27 mars 6 november 
24 april 4 december (kl. 18:30) 
12 juni  

 
Sammanfattning 
Socialnämndens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2023. I förslaget har hänsyn tagits till 
helgdagar, andra nämnders sammanträden, tillgång till lokal samt när beslut om ekonomiska 
underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. 
Socialnämndens sammanträden hålls vanligtvis på måndagar. 
 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 
Förslag till schema för tjänstgöring vid socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2023 
 
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Fager   Anna Eken 
Socialchef    Nämndsekreterare 
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Schema för tjänstgöring vid socialnämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott 2023 
 
Tid: Måndagar kl. 15.30, Englundavägen 11, 2 tr, sammanträdesrum F33 
 
Socialnämndens presidium tjänstgör vid samtliga sammanträden, därutöver kallas två av 
ledamöterna/ersättarna i socialnämnden enligt schema nedan. 
 
När två av ledamöterna i individ- och familjeutskottet är förhindrade att tjänstgöra, har 
tjänstgörande ordförande i individ- och familjeutskott rätt att utse någon av ledamöterna eller 
ersättarna i socialnämnden som ersättare. Detta gäller även vid extra utskottssammanträden. 
 
Ledamöter och ersättare tjänstgör förslagsvis enligt nedan: 
 
Marcela Arosenius (C) och Rosie Nilsson Grenklo 
(MP) 
9 januari 
26 juni 

Margareta Alldahl (S) och Arminda Bränngård 
(V) 
3 april 
30 oktober 

Margareta Nordin (S) och Leif Hansson (M) 
30 januari 
28 augusti 
 

Emma Mellgren (V) och Bo Nilsson (M) 
24 april 
20 november 

Elin Oskarsson (L) och Vakant (KD) 
20 februari 
18 september 
 

Christopher Denker (M) och Madeleine Lidman 
(M) 
15 maj 
11 december 
 

Danial Raoufi (S) och Frida Azadi (S) 
13 mars 
9 oktober 
 

Gustavo Caballero Cervantes (L) och Vakant 
7 juni (OBS onsdag) 
 

 
 
Vilka som kallas till utskottssammanträdena den 17 juli respektive den 7 augusti beslutar 
socialnämnden vid sitt sammanträde i juni. 
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
SN/2022:75 

Förenklad avtalsuppföljning gällande grupp- och träningsboenden 
för psykiskt funktionsnedsatta 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av förenklad avtalsuppföljning gällande grupp- och träningsboenden för 
psykiskt funktionsnedsatta. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutande 2016-06-14 efter en förnyad konkurrensutsättning att teckna nytt avtal 
med Nytida angående driften av Hagavägens gruppboende, Sunnangårdens gruppboende och 
Västra vägens stöd- och gruppboende. Avtalen för respektive boende har trätt i kraft vid olika 
datum, för Västra vägen trädde det nya avtalet i kraft 2017-03-01, för Hagavägen 2017-10-01 och 
för Sunnangården 2018-02-01.  

Under 2021 genomfördes en ordinarie avtalsuppföljning. Avtalsuppföljningen genomfördes i tre 
steg; först granskades dokumentation i form av verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, 
patientsäkerhetsplan. Därefter genomfördes ett personligt besök 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 förbättringsområden har identifierats. 

Enligt nämndens rutin för avtalsuppföljning har en förenklad avtalsuppföljning genomförts 
under hösten 2022 med fokus på de punkter som bedömts som fungerande. Förvaltningen 
bedömer att de punkter som vid förra årets uppföljning bedömdes som ”fungerande” till viss del 
har åtgärdats och att Nytida fortsatt driver boenden i enlighet med gällande avtal och med god 
kvalitet, med vissa förbättringsområden.  

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17
- Bilaga – Checklista löpande verksamhet enligt avtal

Ann-Charlotte Fager Mikael Olofsson 
Socialchef  Enhetschef 

Beslutet expedieras till: 
Nytida 
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Bakgrund 
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 föreligger en 
skyldighet att inrätta bostäder med särskild service för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, d.v.s. vanligen kallade gruppbostäder.    
 
Socialnämnden i Solna stad svarar för stödinsatser som ges utifrån Socialtjänstlagen (SoL) till 
personer med psykisk funktionsnedsättning i åldern 18 till 65 år. För dessa personer erbjuder 
nämnden stödinsatser i form av sysselsättning, arbetsträning och arbetsförberedande åtgärder, 
träningslägenheter, boendestöd och kontaktpersoner. Två gruppboenden och ett stöd- och 
gruppboende drivs på entreprenad. Dessutom erbjuds i samverkan med andra 
Nordvästkommuner verksamhet med personliga ombud till målgruppen.  
 
Sedan 2002 har Hagavägens gruppbostad drivits på entreprenad. Västra vägens stöd-och 
gruppboende samt Sunnangårdens gruppbostad startades upp 2009 respektive 2012 och drivs 
även de på entreprenad. Västra vägens stöd- och gruppboende samt Sunnangårdens gruppbostad 
har vardera 12 lägenheter och Hagavägens gruppbostad har 13 lägenheter och en satelitlägenhet. 
Sunnangården har även tillgång till fyra satelitlägenheter i Huvudsta lägenhetshotell. Inom 
boendena finns gemensamma utrymmen så som kök och sällskapsrum, personalutrymmen och 
kontorslokaler. Verksamheten bedrivs i angivna lokaler som upplåts kostnadsfritt under 
avtalstiden. Varje boende hyr sin lägenhet av Solna stad som debiterar den enskilde månatlig hyra. 
Bistånd i form av boende inom en gruppbostad är ofta ett kontinuerligt stöd som ges en längre 
tid och behovet kan i vissa fall vara livslångt. 
 
Föregående års avtalsuppföljning 
Under 2021 genomfördes en ordinarie avtalsuppföljning. Avtalsuppföljningen genomfördes i tre 
steg; först granskades dokumentation i form av verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse 
och patientsäkerhetsplan. Därefter genomfördes ett personligt besök på respektive boende samt 
ett digitalt uppföljningsmöte med verksamhetschef. Den samlade bedömningen efter genomförd 
avtalsuppföljning var att Nytida AB driver boenden i enlighet med avtal och med god kvalitet. 
Tre punkter bedömdes som ’fungerande’; samverkan med regionens psykiatri, aktivering för de 
boende och stimulering/stöd till sysselsättning. 
 
Förenklad avtalsuppföljning 
Enligt förvaltningens rutin för avtalsuppföljning görs vartannat år en förenklad avtalsuppföljning 
där fokus ligger på de avvikelser som identifierats föregående år. Förvaltningen har bett Nytida 
återkoppla hur respektive område utvecklats under året. 
 
Samarbetet med psykiatrins slutenvård 
Nytida upplever att samverkan med regionens psykiatri går framåt, men fortfarande behöver det 
läggas fokus på samarbetet. Regionens psykiatri har nu fler medarbetare i tjänst och kontakt och 
återkoppling går fortare mellan verksamheterna. Centrummottagningen har även återinfört öppet 
hus på onsdagar efter ett längre uppehåll i samband med pandemin. Detta gör det möjligt för 
personal att följa med boende på öppet hus för att fika och därmed knyta kontakt med 
psykiatrins personal för ett fördjupat samarbete. 
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Aktivering för de boende och stimulering/stöd till sysselsättning  
Aktivering och stimulering till att fler boende på Västra vägen har någon form av sysselsättning 
har en positiv utveckling då personalens motiverande har lett till att en boende har börjat gå på 
Östervägens aktivitetshus och en annan boende har börjat på en verksamhet i Bromma. Västra 
vägen erbjuder sina boende att åka med verksamhetens buss varje vecka och handla på 
Matmissionen. Matmissionen är en del av Stadsmissionen och erbjuder människor med knappa 
inkomster att kunna handla mat till lägre priser. Boende på Västra vägen blir informerade 
regelbundet om brukarrådet och dess funktion samt blir motiverande att ta del av deras 
verksamhet. I övrigt har boendet gemensamma aktiviteter varje vecka som våra boende 
uppmuntras och motiveras till att delta i. 
 
Aktivering för de boende och stöd till sysselsättning är något Nytida satsat extra mycket på på 
Sunnangårdens gruppboende. Sunnangården har en aktivitetsansvarig som varje månad planerar 
passande aktiviteter för de boende, både kopplat till årstid och individuella önskemål. Varje tisdag 
kl. 13:00 har verksamheten en gemensam aktivitet för de boende, till exempel promenader i 
närområdet, restaurangbesök eller måleri i Sunnangårdens hobbyrum. Det Bingospel 
verksamheten köpte i början av sommaren 2022 blev väldigt uppskattat av de boende och 
verksamheten har nu Bingo varje vecka. Under hösten har Sunnangården återigen lyft vikten av 
att varje stödperson samtalar med de boende kring vad denne önskar göra för individuell 
aktivitet, detta för att kunna möta allas olika behov på Sunnangården. Det har lett till flertalet 
individuella aktiviteter så som restaurang- och biobesök på egen hand med sin stödperson.  
 
På Hagavägen börjar de boende bli äldre och är nöjda med de aktiviteter boendet erbjuder. 
 
Aktiviteter och kvalitetsutveckling 
Nytida har i samband med att det nya avtalet trädde i kraft utformat en planering för aktiviteter 
och kvalitetsutveckling för verksamheten. Denna plan har överförts till en checklista som bifogas 
i ärendet. Tanken är att checklistan ska fungera som ett komplement till avtalsuppföljning där 
genomförd kvalitetsutveckling och löpande verksamhet framgår. Syftet med checklistan är att 
nämnden ska få en större inblick i ordinarie verksamhet på respektive boende. Majoriteten av 
aktiviteterna pågår enligt plan, med vissa avvikelser. 
 
Bedömning 
Förvaltningen konstaterar efter genomförd förenklad avtalsuppföljning att Nytida aktivt har 
arbetat med och utvecklat de punkter som vid förra årets uppföljning bedömdes som 
”fungerande”. Arbetet har gett resultat och förbättringar har skett inom dessa områden.  
 
Den samlade bedömningen är att Nytida fortsatt driver boenden i enlighet med gällande avtal och 
med god kvalitet. 

I SOLNASTAD 



Löpande verksamhet 
Pågår - Uppgiften pågår löpande enligt plan 
Pågår med avvikelse – Uppgiften pågår men med avvikelse mot plan 
Pågår ej – Uppgiften pågår inte 
 
Varje vecka Status Kommentar 
Individuella veckocheckar Pågår Fortlöpande 
Boendemöten Pågår Fortlöpande 
Egen tid med stödpersonen Pågår Fortlöpande 
Bussutflykt Pågår Fortlöpande 
Matlag       Pågår Fortlöpande 
Ledsagning till läkare och vid 
myndighetskontakter 

Pågår Fortlöpande 

 
Varje månad Status Kommentar 
Nutidskryss Pågår med 

avvikelse 
    Pågår 

Fanns inget intresse bland de 
boende för Nutidskryss.  
 
De boende önskade andra 
aktiviteter såsom. 
Västravägen: Bingo 
Sunnangården: Filmkväll 
Hagavägen: Bingo 

Månadsvis rapportering till Solna stad om 
inkomna klagomål och synpunkter 

Pågår Ej månadsvis utan fortlöpande 

Tillgång till musiklokaler och skapande 
lokaler  

Pågår med 
avvikelse 

    Pågår 

Vi blev av med lokalen 
 
På Hagavägen önskade boende 
fortsätta med temat så där startade 
de upp dans, rytm och musik grupp 
en gång i veckan 

Museibesök Pågår Fortlöpande 
 
Varannan månad Status Kommentar 
Aktivitets råd Pågår Fortlöpande 

 
Två gånger per termin Status Kommentar 
Värdegrundsmöten Pågår Fortlöpande 
Handlingsplan kring daglig sysselsättning 
för varje brukare  

Pågår Fortlöpande 

Dokumentationsstödjare granskar den 
sociala dokumentationen för varje 
brukare 

Pågår Fortlöpande 

Studiebesök på Väntorp Pågår ej Tyvärr så gick det inte att 
genomföra då beslut måste ges för 
deltagande 

 
En gång per termin Status Kommentar 



PPI träffar – personal med kompetens Pågår Fortlöpande 
Intresse för bokcirklar Pågår ej Fanns inget intresse bland de 

boende 
Aktivitetsplanering delges Solna Pågår Fortlöpande vid varje uppföljning  
Uppföljning och uppdatering 
genomförandeplaner 

Pågår Fortlöpande 

Inflytanderåd Pågår Fortlöpande 
Bjuda in företag för föreläsningar Pågår Vid önskemål från boende 
Bjuda in intresseorganisationer Pågår Vid önskemål från boende 
Uppdatering av riskbedömning och 
riskanalyser 

Pågår Fortlöpande 

Egenkontroll Pågår Två gånger per år 
 
Varje år Status Kommentar 
Samarbetsmöte med Solnas Jobbteam Pågår Vid behov 
Studiebesök på minst en verksamhet per 
år 

Pågår med 
avvikelse 

Pga Covid-19, vi har fortfarande 
restriktioner på våra verksamheter 
gällande studiebesök 

Alla erbjuds utflyttade verksamhet med 
övernattning  

Pågår Vid önskemål 

Digital brukarundersökning Pågår Fortlöpande 
Kvalitetstillsyn Pågår Fortlöpande MAS gjort tillsyn 

 
Övriga intervaller Status Kommentar 
Avstämningar med RC, VC, SSK och 
Solna stad 6 gånger per år 

Pågår Fortlöpande 

Handledning 10 gånger per år Pågår Fortlöpande 
Kompetensinsatser utvärderas efter varje 
genomför utbildning 

Pågår Fortlöpande 

Nyanställa ska inom 3 månade få 
utbildning i värdegrund och koncept 

Pågår Fortlöpande 

APT 10 gånger per år Pågår Fortlöpande 
HSL handledning 10 gånger per år Pågår Fortlöpande 
HLR-utbildning vartannat år Pågår  Fortlöpande 
Brandutbildning vartannat år Pågår Fortlöpande  
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