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Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
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Paragrafer §§ 54-62 
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  Per-Ove Nelstrand (S) 
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§ 54 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 55 
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), 3:a kvartalet 2022 (SN/2022:46) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen 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 
tredje 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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§ 56 
Öppna jämförelser 2022 (SN/2022:67) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens 
verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Indikatorerna i öppna jämförelser 
baseras på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lagstiftning och utgår från ett 
brukarperspektiv. De sex kvalitetsområden som tagits fram är kunskapsbaserad 
verksamhet, självbestämmande och integritet, helhetssyn och samordning, trygghet och 
säkerhet, tillgänglighet samt effektivitet. 
 
Solna stad har ett generellt gott resultat inom samtliga områden och flera av de 
indikatorer som visade rött vid förra årets jämförelser har utvecklats under året. Det går 
dock inte att jämföra helt mellan åren då vissa frågor tillkommit och flera frågor har 
utgått i år. Förvaltningen bedömer att de indikatorer som visar rött antingen 
tillhandahålls under andra former eller att en avvägning gjorts och att behovet inte finns 
i Solna. Enheterna kommer dock titta närmare på årets resultat och se över potentiella 
utvecklingsområden. 
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§ 57 
Uppföljning av projekt digitalt boendestöd (SN/2022:66) 
 

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 projektet digitalt boendestöd är en del av 2022 
års uppföljningsplan och genomfördes mellan mars 2021 och mars 2022. 
 
Under pågående pandemi har socialförvaltningens vuxenenhet utfört fler stödinsatser 
digitalt jämfört med tidigare och ville därför ta ytterligare steg mot utökad digitalisering. 
Projektet genomfördes i stödpedagogteamet som utför boendestöd. Syftet var 
inledningsvis att en projektgrupp skulle utveckla och utföra boendestödet digitalt, samt 
mäta effekterna av digitala möten. Under projekttiden utvidgades fokuset till att även 
undersöka och vidga klienternas självständighet i den digitala världen. Projektgruppen 
har gett individuellt stöd till brukarna i användandet av digitala verktyg utifrån deras 
önskemål samt gett digital kompetensutveckling till medarbetare. Brukarna har genom 
projektet uppnått en förbättrad digital kunskap samt fått en positiv ökning av 
upplevelse av delaktighet, självständighet och trygghet i den digitala världen. 
Medarbetarnas upplevelse av projektet har varit positiv och bidragit till en större digital 
kompetens och bekvämlighet i användningen av digitala verktyg. Projektet avslutas och 
att använda digitalt boendestöd ingår nu som en del av ordinarie verksamhet. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-11-07   
 SID 7 (10) 

 

 Signatur  
 
 

§ 58 
Uppföljning av projekt Häng med oss ut (SN/2022:68) 
 

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 projektet Häng med oss ut är en del av 2022 
års uppföljningsplan. 
 
I södra Sverige har liknande projekt pågått sedan 2016 tillsammans Friluftsfrämjandet. 
Projektet visade på goda resultat och har spritt sig till flera orter i Sverige. 
Vuxenenheten startade projektet Häng med oss ut i oktober 2020 tillsammans med 
Friluftsfrämjandet och beräknas pågå till och med december 2022. Under projektets 
gång har deltagarna tillsammans med medarbetare både från förvaltningen och ledare 
från Friluftsfrämjandet prövat olika friluftsaktiviteter som göra upp eld, kanotpaddling, 
orienteringskunskap, plocka bär och svamp i Solnas naturområden eller närliggande 
orter. Man har också besökt platser som förutom naturen erbjudit historisk eller 
kulturellt inslag. Genom friluftsaktiviteterna har deltagarna fått ökat social gemenskap, 
återhämtning och förbättrad psykisk hälsa. Efter avslutat termin har deltagarna kunnat 
ta steget vidare till Friluftsfrämjandets ordinarieverksamhet. Häng med oss ut ska efter 
avslutat projekttid implementeras i Östervägens aktivitetshus ordinarie verksamhet. 
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§ 59 
Skillnader att utreda och stödja nätverksfamiljehem vid 
placering av barn och unga kontra rekryterade familjehem 
(SN/2022:69) 
 

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. Fältrapport om skillnader att utreda och stödja 
nätverksfamiljehem kontra rekryterade familjehem vid placering av barn och unga är en 
del av 2022 års plan för uppföljningar. Undersökning byggde på en kvalitativ metod där 
fältpraktikanter intervjuade tre familjehemssekreterare. 
 
Resultaten visar att utredningarna skräddarsys efter barnet och familjens individuella 
behov och att utredningarna av nätverksfamiljehem är mindre omfattande än 
utredningar av rekryterade familjehem. Detta beror delvis på att närheten till barnet ses 
som en stark skyddsfaktor som kompenserar för andra bristande egenskaper samt att 
eventuell separation från nätverket kan bidra till sårbarhet för barnet. Vidare visar 
resultaten att såväl utredning som stödjande villkoras av hur motiverade de olika 
familjehemmen är inför uppdraget. Nätverksfamiljehemmen kan ha svårare att lita på 
socialtjänsten vilket gör det svårare för socialtjänsten att ges insyn i familjelivet och att 
få information om händelser under placeringen. Till skillnad från rekryterade 
familjehem där socialtjänsten utgör länken till barnets föräldrar, sköter 
nätverksfamiljehemmet kontakten och umgänget i stor utsträckning själva, därför kan 
de behöva mer stöd i att sätta gränser mot barnets föräldrar. Familjehemssekreterarna 
understryker vikten av att skapa allians till nätverksfamiljehem, både under utredningen 
och i arbetet med att stödja under placeringstiden. De uttrycker även önskan om att 
göra fler hembesök och vara än mer tillgängliga för familjehemmen även utanför 
kontorstid. 
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§ 60 
Undersökning nätverksfamiljehemmets upplevelse av stöd 
från socialtjänsten (SN/2022:69) 
 

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. Fältrapport om nätverksfamiljehemmets upplevelse av stödet 
från socialtjänsten är en del av 2022 års plan för uppföljningar. Syftet var att undersöka 
hur familjehem som tar emot barn från sitt nätverk upplever stödet från socialtjänsten i 
sin nya roll som en part i det tredelade föräldraskapet, där relationen till de biologiska 
föräldrarna och barnet förändras i och med placeringen. Undersökningen byggde på en 
kvalitativ metod, studenterna från Socialhögskolan intervjuade tre nätverksfamiljehem. 
Undersökningen visar att stödet från socialtjänsten behöver vara individuellt format då 
nätverksfamiljehemmets behov ser olika ut. Nätverksfamiljehemmen är nöjda med 
socialtjänstens tillgänglighet och upplever att socialtjänsten har förtroende för dem, 
dock vill de att socialtjänsten oftare ska vara initiativtagare till kontakten samt önskar de 
mer uttalad bekräftelse de utför ett bra jobb som familjehem. Nätverksfamiljehemmen 
önskar mer stöttning i relationen till vårdnadshavarna och att det ska vara tydligt att det 
är socialtjänsten som tar vissa svåra beslut, speciellt kring umgänge. Det finns också en 
önskan om att socialtjänsten ska ta hand om vårdnadshavarens problematik, så att 
nätverksföräldern kan lägga sitt fokus på barnet. 
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§ 61 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

• Protokoll socialnämndens individ och familjeomsorgsutskott 2022-10-10 §§ 
223-248 

• Protokoll socialnämndens individ och familjeomsorgsutskott 2022-10-31 §§ 
249-269 

 
• SN AU §/2022 §§ 2-3 

 
 
 
 
 

§ 62 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
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