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§ 32 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 33 
Information 
 
Socialnämnden tar del av information om lokal handlingsplan för uppdrag psykisk hälsa 
i Solna 2022 och föräldrastöd på Barn- och ungdomsenheten. 
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§ 34 
Budgetuppföljning per april 2022 (SN/2021:1) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av budgetuppföljning per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Slutrapporten kring Digitalt boendestöd är färdigställd och har presenterats internt 
såväl som för ett antal andra kommuner som visat intresse för projektet. En webbsida 
med information kring digitalt stöd och verktyg finns på plats och uppdateras 
månatligen. 
 
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och är, efter att ha gått 
upp något under 2021, på lägre nivåer än innan pandemin. Minskningen beror dels på 
att antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd har minskat och dels på 
nämndens arbete med kvalificerade utredningar och att hitta vägar till självförsörjning. 
 
Under våren har en minibok, "Lilla boken om att bo i familjehem", tagits fram som ett 
informationsmaterial till placerade yngre barn. 
 
En översyn har gjorts över nätverksteamets organisering som framöver kommer att 
vara organiserade inom barn- och ungdomsenhetens öppenvård. Nätverksledarna 
kommer att arbeta med nätverk på heltid och verksamheten planeras att starta upp efter 
sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra 
mål och ett uppdrag för socialnämnden. Arbetet med nämndmål och uppdrag pågår 
enligt plan. 
 
Nämndens nettokostnader uppgår till 63,5 mkr vilket är en minskning med 3,6 mkr 
(5,4%) jämfört med föregående år. 
 
Intäkterna har ökat med 1,6 mkr (10,9 %), vilket i huvudsak förklaras av att barn med 
permanent uppehållstillstånd (PUT) har ökat i jämförelse med samma period 
föregående år. 
 
Kostnaderna har minskat med 2,0 mkr på grund av lägre kostnad för köp av tjänster 
inom samtliga områden med undantag vårddygn för familjehemsvård, PUT, LVM, 
missbruk, och vårddygn inom socialpsykiatrin. 
 
Periodens budgetavvikelse (11,9 mkr) förklaras i huvudsak av högre intäkter jämfört 
med periodiserad budget (1,3 mkr) i kombination med lägre kostnad för tjänsteköp (5,4 
mkr) och övriga kostnader (3,7 mkr) varav den senare främst avser utbetalning av 
bistånd (2,9 mkr). 
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Kostnader för indexering av avtal, säsongspåverkan och löneökningar har ej fallit ut i 
perioden vilket är en förklaring till att nämnden har en lägre kostnadsnivå i jämförelse 
med linjärt budgetutfall. 
 
Prognos för året har utifrån kommande kostandpåslag och säsongsvariationer beräknats 
ligga i paritet med budget. 
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§ 35 
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2022 (SN/2022:46) 
 

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 
första kvartalet 2022. Socialnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera till 
IVO och inte heller några tidigare ej verkställda beslut att återrapportera. 
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§ 36 
Tillägg i socialnämndens reglemente med anledning av ny 
lag om tobaksfria nikotinprodukter (SN/2022:42) 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet i 
enlighet socialförvaltningens förslag, under förutsättning att riksdagen antar 
lagförslaget. 
 
Sammanfattning 
Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen förväntas beslutas 
av riksdagen den 21 juni 2022 och kommer i vissa delar att träda i kraft den 1 augusti 
2022. Mot den bakgrunden krävs att socialnämndens reglemente kompletteras. 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter som följer av lag om tobak och liknande 
produkter och förvaltningen föreslår därför att nämnden även fullgör kommunens 
uppgifter avseende lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Förvaltningen föreslår att socialnämndens reglemente ändras genom att under 
specialuppgifter 3 § lägga till ”nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter”. 
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§ 37 
Val till individ- och familjeomsorgsutskottet den 18 juli och 
29 augusti 2022 (SN/2022:49) 
 

Beslut 
Socialnämnden väljer Marcela Arosenius, Juliette Haddad, Margareta Nordin och Leif 
Åsbrink att tjänstgöra i individ- och familjeomsorgsutskottet måndagen den 18 juli 2022 
samt Gustavo Caballero Cervantes och Ouzine Kettane att tjänstgöra måndagen den 29 
augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Till individ- och familjeomsorgsutskottets sammanträden den 18 juli och 29 augusti 
2022 på Englundavägen 11, 2 trappor har ännu inga ersättare utsetts att tjänstgöra. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att utse en ledamot/ersättare från 
majoriteten samt en ledamot/ersättare från oppositionen att tjänstgöra vid respektive 
sammanträde. 
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§ 38 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2021 på socialförvaltningen (SN/2022:25) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
2021 på socialförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det innebär, i stora drag, att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav 
på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en 
god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat tillräckligt bra ska det 
förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.  
 
Socialförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende år 2021. 
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§ 39 
Uppföljning av friskvårdsprojektet (SN/2022:31) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av uppföljningen. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden gav 2018-10-16 förvaltningen uppdrag att årligen presentera plan för 
uppföljningar och undersökningar. Genom att möjliggöra för fler kvalitativa 
undersökningar utifrån brukarens synpunkter på verksamhet samt nöjdhet med insatser 
där brukarperspektiv, delaktighet och nöjdhet är i fokus skapas bättre förutsättningar 
för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Genomförda uppföljningar redovisas sedan 
löpande till nämnden. Uppföljningen av vuxenenhetens friskvårdsprojekt är en del av 
2021 års uppföljningsplan. Undersökningen bestod av en enkät som besvarades av 
brukare som deltog i olika friskvårdsaktiviteter under mätperioden 15 november tom 17 
december. Uppföljningen visar att brukarna är mycket nöjda med 
friskvårdsaktiviteterna. De har mått bättre både psykiskt och fysiskt efter aktiviteterna 
samt brutit sociala isoleringen vilket leder till en förbättrad livskvalitet och minskar den 
psykiska ohälsan. 
 
Friskvårdsprojektet finansieras av Psykisk Hälsa medel och erbjuder aktiviteter som 
bidrar till bättre psykisk och fysik hälsa. Friskvårdsaktiviteter är öppna för alla från 18 år 
som är bosatta i Solna och lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk. En del av 
aktiviteterna erbjuds tillsammans med Sundbyberg stad. Olika aktiviteter erbjuds varje 
vardag som till exempel spring- och gå-grupper, pingis, badminton, innebandy, 
cirkelträning. Det långsiktiga målet är att personer med psykisk ohälsa/missbruk genom 
aktiviteterna får en bättre fysisk och psykisk hälsa, gemenskap i sociala sammanhang, 
struktur i vardagen och ökat självförtroende som leder till en förbättrad livskvalitet. 
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§ 40 
Avtalsuppföljning gällande familjerådgivning (SN/2022:37) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av avtalsuppföljningen avseende familjerådgivning. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan 2014-01-01 upphandlat familjerådgivning i enlighet med 
Lagen om valfrihet (LOV). Socialnämnden beslutade 2020-12-07 att på nytt upphandla 
familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och godkände föreliggande 
förfrågningsunderlag. Nytt avtal trädde i kraft 2021-01-01. 
 
Familjerådgivning syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i 
parförhållanden och familjer för att i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter och leda 
till en positiv förändring i relationen. Familjerådgivning erbjuds till par och familjer som 
själva söker hjälp för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra 
familjerelationsproblem mellan vuxna som syskon eller föräldrar med vuxna barn. 
 
Under våren 2022 har en ordinarie avtalsuppföljning genomförts avseende nämndens 
avtal gällande familjerådgivning. Utifrån genomförd avtalsuppföljning bedömer 
förvaltningen att nämndens leverantörer av familjerådgivning bedriver en väl 
fungerande verksamhet och att gällande avtal följs. Fyra avvikelser mot avtal har 
identifierats, en leverantör har en för låg ekonomisk rating i förhållande till angivna 
nivåer i avtal, två leverantörer har fakturerat i enlighet med föregående avtal respektive 
föregående års ersättningsnivåer och en leverantör har en avvikelse mellan statistik och 
fakturerade samtal. 
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§ 41 
Meddelanden (SN/2022:32) 
 
Socialnämnden tar del av utsänt meddelande. 
 
 
 
 
 

§ 42 
Anmälan av delegationsbeslut (SN/2020:104, SN/2022:28) 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-04-25 §§ 
75-94 

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-05-16 §§ 
95-116 

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-06-07 §§ 
117-138 

 
• Delegationsbeslut SF §/2022 §§ 2-3 
• Delegationsbeslut SN AU §/2022 § 1 

 
• Beslut från tillståndgruppen fattade 2022-05-01 – 2022-05-31 

 
 
 
 
 

§ 43 
Övrigt 
 
Ordförande informerar om att nästkommande nämnd i september troligen kommer att 
ställas in, och önskar alla en fin sommar. 
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