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Sammanfattning 

Mål och uppdrag 

Omvårdnadsnämnden har fyra nämndmål. Se nedan. Mål nummer 2 bedöms vara uppfyllt för år 2018 och målen 
1,3 och 4 bedöms till stor del vara uppfyllda under året. 

1. Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst, boende på vård- och omsorgsboende och personer med 
funktionsnedsättning ska känna sig trygga, få ett gott bemötande och vara nöjda. 

2. Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån brukarnas behov med fokus på ett 
helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, landstinget och myndigheter. 

3. Omvårdnadsnämnden ska arbeta för fler boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer med 
funktionsnedsättning. 

4. Den upplevda ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård-och 
omsorgsboende, ska minska. 

Omvårdnadsnämnden har under året slutfört sitt uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för 
biståndsbedömning med särskild inriktning att ålder i högre utsträckning ska beaktas vid prövning av särskilt 
boende. Nämnden har i juni månad antagit nya riktlinjer. 

Viktiga händelser 

Under våren 2018 genomfördes och avslutades upphandling av sju vård- och omsorgsboenden i Solna. 
Upphandlingen resulterade i att fyra av sju upphandlade verksamheter byter utförare. Överlämnings- och 
övertagningsprocessen påbörjades under hösten 2018 och nya avtal gäller fr.o.m. den 1 mars 2019. 

Våren 2018 startade Hemgångsteamet. Det är ett projekt som pågår till december 2019. Syftet med 
Hemgångsteamet är att förstärka mottagandet i hemmet för de hemtjänstkunder som har omfattande 
omvårdnadsbehov och samtidigt en stor oro och rädsla för att komma hem efter sjukhusvistelse eller från 
kommunens korttidsplats. 

Installation av digitala låsvred har fortsatt under året hos hemtjänst- och trygghetslarmskunder. Det är drygt 1100 
kunder som har fått ett digitalt lås installerat i sin ytterdörr. Syftet är att skapa en tryggare hemtjänst genom att 
digitalisera nyckelhanteringen och på sikt skapa en nyckelfri hemtjänst. Målet är också att skapa en effektivare 
hemtjänst. 

Under året har gruppbostaden Algatan 5 upphandlats enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och 
resulterade i att Nytida AB tog över verksamheten den 1 juni som ny utförare. 

En ny gruppbostad för fem personer har under hösten öppnats på Parkvägen. 

Ekonomisk analys 

Omvårdnadsnämndens nettokostnader för 2018 är 895,5 mkr. Detta innebär ett överskott på 9,8 mkr vilket 
motsvarar 1,08 procent av nettobudgeten. 

Verksamheter enligt SoL och övrig verksamhet har ett överskott på 3,0 mkr jämfört med budget. Överskottet 
beror på: 

Vård- och omsorgsboende har ett överskott om 1,9 mkr. Överskottet beror på att färre platser köps på Frösunda 
vård- och omsorgsboende samt att hyreshöjningar p.g.a. investeringar för fast fiber i vård- och omsorgsboenden 
ej föll ut under året. Fler köpta externa demensplatser än budgeterat minskar överskottet. 

Hemtjänstverksamheten totalt visar ett underskott om 0,2 mkr. Underskottet beror på att den upphandlade 
hemtjänsten enligt LOV har högre kostnader p.g.a. att genomsnittlig utförd tid per omvårdnadskund har ökat 
under året. Underskottet reduceras genom minskade volymer för anhöriganställda och övrig hemtjänst samt 
boendestöd vilket medför överskott. Även högre avgiftsintäkter än budgeterat medför överskott. 

Förebyggande verksamhet visar ett överskott mot budget om 0,8 mkr. Inom avdelningen för 
myndighetsutövning ger bostadsanpassningsbidraget ett överskott jämfört med budget på 1,4 mkr. Detta 
överskott reduceras genom underskott för turbundna resor LSS och riksfärdtjänst på 1,1 mkr. 

LSS-verksamheten har ett överskott på 6,8 mkr jämfört med budget. Orsaker till detta är: 

Boende för barn ger ett underskott beroende på en extern boendeplacering mer än budget. Detta uppvägs av ett 
överskott gällande boende för vuxna avseende externa platser beroende på färre placeringar än budgeterat och 
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effekter av prisförhandlingar. Gruppboenden i egen regi har ett överskott om 1,5 mkr beroende på senarelagd 
start till våren 2020 av det nya gruppboendet på Västra vägen samt successiv start av gruppbostaden Parkvägen 
4C. Även daglig verksamhet ger ett överskott om 5,4 mkr beroende på att placeringar har avslutats under året 
samt ändrade nivåer. 

Insatsen personlig assistans har ett underskott om 2,1 mkr jämfört med budget. Underskottet beror på fler 
personer med personlig assistans och på ett par ärenden med högre kostnader per timme då de kräver större 
personalinsatser än ersättningen som fås av försäkringskassan räcker till. 

Övriga insatser inom LSS, där bl.a. korttidsvistelse och korttidstillsyn ingår, genererar ett överskott om 2,5 mkr. 

Nämndens ansvarsområden 

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i 
ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området m.m. 

Viktiga händelser 

Upphandling av sju vård- och omsorgsboende i Solna enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) 

Under våren 2018 genomfördes och avslutades upphandling av sju vård- och omsorgsboenden i Solna. 
Upphandlingen resulterade i att fyra av sju upphandlade verksamheter byter utförare. Överlämnings- och 
övertagningsprocessen har påbörjats under hösten 2018 och nya avtal gäller fr.o.m. den 1 mars 2019. 
Upphandlingen baserades på delar av SIQ-modellen och utvärderades enligt modellen. Syftet med denna modell 
är att säkerställa utförarnas systematiska arbete för att utvärdera sitt arbete i syfte att nå ständiga förbättringar. En 
annan fördel med denna modell är att kraven blir tydliga och uppföljningsbara. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att trygga introduktionen av cheferna med anledning av de nya avtalen. 
Under introduktionen ska bl.a. vikten av ett hållbart, långsiktigt och systematiskt utvecklings- och 
förbättringsarbete belysas. Verksamhetscheferna kommer att introduceras i de nya skallkraven och hur dessa följs 
upp. 

Upphandling av gruppbostad Algatan i Solna enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) 

Verksamheten Algatan 5 har fem lägenheter för personer med förvärvad hjärnskada. Upphandlingen resulterade i 
att Nytida AB tog över verksamheten den 1 juni som ny utförare. 

Ny gruppbostad har öppnats på Parkvägen 

En ny gruppbostad för fem personer har under hösten öppnats på Parkvägen. 

Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 

Omvårdnadsnämnden har beslutat att anta riktlinjer för biståndsbedömning med särskild inriktning att ålder i 
högre utsträckning ska beaktas vid prövning av särskilt boende. 

Hemgångsteam för ökad upplevd trygghet i samband med utskrivning från sjukhus 

Under våren startade Hemgångsteamet. Det är ett projekt som pågår till december 2019. Syftet med 
Hemgångsteamet är att förstärka mottagandet i hemmet för de hemtjänstkunder som har omfattande 
omvårdnadsbehov och samtidigt en stor oro och rädsla för att komma hem efter sjukhusvistelse eller från 
kommunens korttidsplats. Teamet består av tre undersköterskor och en samordnare som besöker kunden under 
dennes sjukhusvistelse samt möter upp direkt vid hemkomsten. Hemgångsteamet ger extra stöd under dagtid de 
första vardagarna (max 10 dagar) efter hemkomst. 

Nyckelfri hemtjänst och mobiltelefoner istället för digitala pennor 

Installation av digitala låsvred har fortsatt under året hos hemtjänst- och trygghetslarmskunder. Det är drygt 1100 
kunder som har fått ett digitalt lås installerat i sin ytterdörr. Syftet är att skapa en tryggare hemtjänst genom att 
digitalisera nyckelhanteringen och på sikt skapa en nyckelfri hemtjänst. Målet är också att skapa en effektivare 
hemtjänst. 

Hemtjänstpersonalen har använt mobiltelefoner för att öppna dörren hos kunden sedan årsskiftet. 
Mobiltelefonen som ersatt den digitala pennan, kommer även att användas för registrering av utförda insatser 
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hemma hos kunden. Alla utförare har fått utbildning och anvisningar för användning av mobiler. 

Moderna trygghetslarm installeras i vård- och omsorgsboenden 

Nämnden har beslutat att upphandla installation av moderna trygghetslarm i åtta vård- och omsorgsboenden. 
Installationen har färdigställts i sex boenden, Berga, Skoga, Polhemsgården, Oskarsro, Ametisten, Björkgården 
och Tryggheten. Installationen av trygghetslarm fortsätter på Hallen under våren 2019. 

Rökfri arbetstid 

Rökfri arbetstid har införts inom omvårdnadsförvaltningen från den 1 april 2018 och därefter införs det 
successivt i upphandlade verksamheter. Syftet med rökfri arbetstid är att brukare av välfärdstjänster ska slippa 
utsättas för passiv rökning samt att personalen ska få en bättre arbetsmiljö. 

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt överenskommelse om 

utveckling av samverkan i Stockholms län vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den nya lagen syftar 
till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg så att personer 
som vårdas i sluten hälso- och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Förändringarna 
innebär införande av nya arbetssätt med en snabbare utskrivningsprocess, mer fokus på samverkan mellan öppen 
hälso- och sjukvård, sluten hälso- och sjukvård och kommunen, där den öppna hälso- och sjukvården blir 
dirigent för samverkan. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i samverkan med landstinget och FOUnu 
avseende rutiner och samverkansformer. 

Certifiering av demensteam 

Omvårdnadsförvaltningen fortsätter med certifiering av demensteam i hemtjänsten samt sammankallar till 
nätverksträffar för demensteamen. Fyra hemtjänstföretag är certifierade och 70 undersköterskor har gått 
utbildningen och fått diplom. Syftet med att certifiera demensteam inom hemtjänsten är att få en jämn och 
säkrad kvalitet av insatser för personer med demenssjukdom som bor kvar hemma. 

Silviacertifiering av vård- och omsorgsboenden 

Alla vård- och omsorgsboenden som ger vård och omsorg till personer med demenssjukdom i Solna är 
Silviacertifierade. Polhemsgården, som är ett demensboende med 84 platser, blev helcertifierat under våren. Det 
är Solna stad och ytterligare en kommun i Sverige som av stiftelsen Silviahemmet är helcertifierad. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 beslutat 
om mål och uppdrag för nämnderna. Nämndmålen och uppdragen gäller för ett år i taget och följs upp och 
bedöms i delårsrapporterna samt i årsredovisningen. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta 
mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

  Målet uppfylls till stor del i år 

  Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

  Nämndmål 

 
Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst, boende på vård- och omsorgsboende och personer med funktionsnedsättning ska 
känna sig trygga, få ett gott bemötande och vara nöjda. 

 
Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån brukarnas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred 
samverkan med andra nämnder, landstinget och myndigheter. 

 
Omvårdnadsnämnden ska arbeta för fler boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer med funktionsnedsättning. 
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  Nämndmål 

 
Den upplevda ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska. 

Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst, boende på vård- och omsorgsboende och personer 

med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, få ett gott bemötande och vara nöjda. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom årliga nationella 
brukarundersökningar för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vartannat år mäts måluppfyllelsen i 
nationella brukarundersökningar för personer med boendestöd samt för personer med funktionsnedsättning som 
bor i grupp- eller servicebostäder och personer som deltar i daglig verksamhet. 

Brukarundersökningen för 2018 visar att nöjdheten med hemtjänsten i sin helhet ligger på samma nivå jämfört 
med föregående år (86 %). Även andelen som får ett bra bemötande i hemtjänsten ligger på samma nivå jämfört 
med föregående år (96 %). Andelen med hemtjänst som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten är något lägre jämfört med tidigare år (81 % jämfört med 83 % året innan).  Svarsfrekvensen var 60 
procent varav 62 procent av de svarande var hemtjänstkunder som svarat tillsammans med någon annan och för 
38 procent var det någon annan som svarat på brukarundersökningen. 

Brukarundersökningen för 2018 visar att nöjdheten med vård- och omsorgsboende i sin helhet är lägre i 
jämförelse med föregående år (78 % jämfört med 83 % året innan). Andelen som får ett bra bemötande från 
personalen på vård- och omsorgsboende har ökat något (92 % jämfört med 91 % året innan). Andelen som 
känner sig trygga på sitt vård- och omsorgsboende ligger på samma nivå jämfört med föregående år (85 %). 
Svarsfrekvensen var ca 52 procent varav 32 procent av de svarande var den äldre tillsammans med någon annan 
och för 68 procent var det någon annan som besvarat brukarundersökningen. I Solna, Stockholms län och riket 
är det en sjunkande andel som svara på brukarundersökningen och Solnas resultat av nöjdheten i sin helhet hos 
de som bor på vård- och omsorgsboende följer liknande mönster som Stockholms län och riket. 

Den nationella brukarundersökningen för personer med boendestöd genomfördes för första gången i Solna stad 
under 2018 och kommer framöver att genomföras vartannat år i Solna. Resultatet visar att 76 procent upplever 
att de fick den hjälp de behövde av sin boendestödjare, vilket är lägre än värdet i Stockholms län och riket. 
Brukarundersökningen visar att 84 procent av de personer som fick boendestöd kände sig trygga med alla sina 
boendestödjare, vilket är på samma nivå som länet och bättre än riket.  I undersökningen framkom att 71 
procent ansåg att boendestödjaren pratar så att brukaren förstår, vilket är lägre än värdet för länet och riket. 
Svarsfrekvensen i brukarundersökningen var 59 procent och det var brukarna själva som svarade på 
undersökningen. 

Under 2018 har förvaltningen följt upp avtalen för grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet. Resultatet 
visar att alla verksamheterna följer sina utvecklingsplaner. 

Nationella brukarundersökningen för personer boende på service- eller gruppbostad egenomfördes i Solna stad 
under 2017 och brukarundersökningen kommer framöver att genomföras vartannat år. Resultatet visade att 87 
procent av de boende på servicebostad fick den hjälp de behövde från personalen och 100 procent av de boende 
på gruppbostaden svarade att de fick den hjälp de behövde hemma. Andelen av de som bor i servicebostad som 
kände sig trygga med personalen hemma var 86 procent och 85 procent av de som bor i gruppbostad svarade att 
de kände sig trygga med boendepersonalen. Andelen av de som bor på gruppbostad som svarade att personalen 
hemma pratade med dem så att de förstår var 90 procent. För ovan beskrivna värden hade Solna stad ett bättre 
resultat jämfört med andra kommuner i Stockholms län och riket. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 För att uppnå målet har förvaltningen fortsatt sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- 
och omsorgspersonal och biståndshandläggare olika utbildningar. Det är 55 procent undersköterskor 
inom hemtjänst att jämföra 53 procent 2017. På vård- och omsorgsboende är det 90 procent 
undersköterskor att jämföra med 86 procent 2017. 

 Fyra hemtjänstutförare är utbildade i bemötande av personer med demenssjukdom och är 
demenscertifierade, 70 undersköterskor har totalt gått utbildningen. Utbildningar och nätverksträffar har 
fortsatt regelbundet under året. 

 På vård- och omsorgsboenden har utbyte till modern larmutrustning pågått, endast en 
verksamhetsinstallation kvarstår, vilket stödjer målet positivt. 

 Förvaltningen har fortsatt att följa upp personalkontinuiteten för hemtjänstkunder som har flera 
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hjälpinsatser per dag. Varje månad följs statistiken upp i ett verksamhetssystem med återkoppling till 
utförarna. Personalkontinuiteten i hemtjänsten ligger på en fortsatt god nivå. I november 2018 låg 
personalkontinuiteten på 9,5. Då var Solnas resultat bättre i jämförelse med andra kommuner i 
Stockholms län och riket. 

 Utförarna har fått brukarundersökningsresultat på verksamhetsnivå och de har utifrån resultatet och 
avtalsuppföljningen gjort egna utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bl.a. bättre bemötande, 
ökad trygghet och nöjdhet. Aktiviteter och resultat har följts upp av förvaltningen enligt 
omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2018. 

Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån brukarnas behov med fokus på ett 

helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, landstinget och myndigheter. 

 Målet uppfylls i år 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Det finns en samverkansöverenskommelse mellan socialnämnden och omvårdnadsnämnden. 
Styrgruppen för samverkansavtalet har haft tre möten under året. Skriftliga rutiner har utarbetats inom 
verksamhetsområden där förvaltningarna behöver samarbeta. Som exempel på gemensamma rutiner kan 
rutiner kring riskbruk, missbruk och beroende nämnas. Dessutom har förvaltningarna haft ett flertal 
gemensamma utbildningstillfällen för medarbetarna. 

 Vårdsamverkan i Solna är ett samarbete mellan Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, 
vårdcentraler, primärvårdsrehab, ASIH och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Syftet med 
överenskommelsen och vårdsamverkan är att underlätta och upprätthålla en sammanhållen vårdkedja för 
äldre i Solna med behov av båda huvudmännens vård och omsorg. Målet för vårdsamverkan är att ge en 
trygg, säker, väl sammanhållen vård och omsorg oavsett vilken huvudman eller vilken verksamhet som 
ansvarar för vården och omsorgen. Samverkan bedrivs genom dagligt samarbete (där samordnad 
individuell plan ingår), samverkansmöten och styrgruppsmöten. Under 2018 har förslag på 
samverkansrutiner för fallprevention utarbetats. 

 Omvårdnadsnämnden har två akademier, en för äldre och en för personer med funktionsnedsättning. I 
akademierna ingår FOU.nu, FOU Södertörn, Karolinska institutet, Consensum (Vård- och 
omsorgscollege), representanter från brukarorganisationer och handikappkonsulenten. Syftet med 
akademierna är att gemensamt verka för en vård- och omsorg med hög kvalitet. 

 Det finns ett etablerat samarbete med Röda Korset, SPF och Ett levande Hagalund och andra 
volontärer för att bryta social isolering, ge social stimulans, friskvård och kulturaktiviteter. 

 Flera medarbetare har ingått i olika arbetsgrupper på Storsthlm och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). 

Omvårdnadsnämnden ska arbeta för fler boendealternativ på hemmaplan i Solna för personer 

med funktionsnedsättning. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Under 2018 har samarbetet med Bostadsstiftelsen Signalisten intensifierats, vilket har lett till större tillgång till 
lägenheter för personer med funktionsnedsättning som har behov av LSS-insatser. En ny gruppbostad på 
Parkvägen har öppnats under hösten 2018. Servicebostaden Ritorp startar med successiv inflyttning under 2019 
och antalet lägenheter i befintliga servicebostäder utökas. Planering sker för att öppna Västra vägens 
gruppbostad under 2020. Ytterligare tre grupp- och servicebostäder planeras att öppnas under 2020. Det 
kommer att fortsatt vara ett stort behov av lägenheter de närmaste 2-3 åren. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Sedan 2009 har nämnden i sin verksamhetsplan och budget beskrivit sitt behov av gruppbostäder för 
personer med funktionsnedsättning. 

 Förvaltningen har utvecklat boendestödet vilket gör att fler personer med funktionsnedsättning kan bo i 
ordinärt boende med stöd av boendestödjare. Idag är det 103 personer som har insatsen boendestöd 
jämfört med 2014 då det var 59 personer. 

 Behovet av service- och gruppboende kvarstår och planering i samarbete med miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt stadsledningsförvaltningen pågår. Det finns planer på ett antal grupp- och 
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servicebostäder, som kommer bli inflyttningsklara under 2019-2022. 

 Inom förvaltningen startades under året en arbetsgrupp som arbetar med planering och verkställighet av 
kommande grupp- och servicebostäder. 

Den upplevda ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- 

och omsorgsboende, ska minska. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

En samlad bedömning utifrån Socialstyrelsens nationella enkätundersökning för brukare, intervjuundersökningar 
som görs av biståndshandläggare inom omvårdnadsförvaltningen samt olika aktiviteter som syftar till att minska 
upplevd ensamhet är att målet till stor del uppfylls. 

Brukarundersökningen för 2018 visar att 52 procent av de med hemtjänst uppger att de besväras av ensamhet, 
vilket är lägre än år 2017 då andelen var 57 procent. År 2018 är det 12 procent som uppger att de ofta besväras 
av ensamhet och 40 procent som uppger att de då och då besväras av ensamhet, vilket är lägre än 2017. Solnas 
resultat är på ungefär samma nivå eller något bättre jämfört med Stockholms län och riket. 

Brukarundersökningen för 2018 visar att 61 procent av andelen äldre boende på vård- och omsorgsboende 
besväras av ensamhet och det är något högre än året innan då andelen var 59 procent. År 2018 är det 15 procent 
som uppger att de ofta besväras av ensamhet, vilket är något högre än 2017 och 46 procent uppger att de då och 
då besväras av ensamhet, vilket är något högre än 2017. 

Under 2018 ändrades individuppföljningsfrågorna som biståndshandläggarna ställer i samband med att de följer 
upp besluten av insatserna av de personer som har hemtjänst och de som bor på vård- och omsorgsboende, 
arbetet med att ställa frågorna påbörjades i juli. 

Resultatet för 64 hemtjänstkunder visar att 9 procent uppger att det är ett stort problem med den upplevda 
ensamheten och 28 procent upplever att det är ett visst problem med besvärad ensamhet. Resultatet för 37 
boende på vård- och omsorgsboende visar att ingen boende uppger att det är ett stort problem med den 
upplevde ensamheten och 16 procent upplever att det är ett visst problem med besvärad ensamhet. Svaren från 
några av de tillfrågade var som förra året att de vill komma utanför hemmet för att promenera, träffa andra och 
ha sociala aktiviteter, svaret från andra tillfrågade var att de saknade en bortgången maka/make eller att 
omgivningen på ett vård - och omsorgsboende påverkade upplevelsen av ensamhet. 

Under 2018 genomfördes 217 förebyggande hembesök av en arbetsterapeut.  Vid besöken framkom att en 
person ofta besvärades av ensamhet och sju personer då och då besvärades av ensamhet. Arbetsterapeuten 
informerade de berörda om möjligheten att kontakta väntjänst, husläkarmottagning, kyrkan eller de seniorträffar 
som finns i Solna för att ges tillfälle att utöka sitt kontaktnät. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Förvaltningen har sju seniorträffar som alla har som verksamhetsmål att ge möjlighet till social 
gemenskap och minska upplevelsen av ensamhet. En av seniorträffarna har en mötesplats för personer 
med demenssjukdom och psykisk ohälsa. 

 Väntjänsten i Solna syftar till att bryta ofrivillig isolering och ensamhet hos äldre. Väntjänst drivs i 
samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen, Röda Korset och Äldreforum och kan göra besök i 
hemmet för en pratstund, erbjuda högläsning, promenader eller annan aktivitet. 

 Förvaltningen erbjuder alla som fyller 80 år och 90 år ett förebyggande hembesök av en arbetsterapeut. 
Besöket syftar till att ge information om stadens utbud av service och aktiviteter.  

 Certifiering av demensteam samt nätverksträffar för demensteam i hemtjänst fortsätter och syftar till 
bättre bemötande, trygghet och minskad upplevd ensamhet hos personer med demenssjukdom. 

 Frågan om ensamhet har diskuterats på omvårdnadsförvaltningens samverkansmöten med 
verksamhetschefer och profilledarforum för vård- och omsorgsboende och alla verksamheter arbetar 
med att identifiera, kartlägga och vidta åtgärder för att minska upplevda ensamhetskänslan hos den 
enskilde. 

 Verksamheterna har i sina utvecklingsplaner redovisat vilka åtgärder de ska arbeta med för att minska 
upplevd känsla av besvärande ensamhet. 
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Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Uppföljningen av uppdragen visar om: 

  Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

  Uppdraget inte slutfört 

En sammanfattning av uppföljningen för uppdragen ser ut så här: 

Status Uppdrag 

 
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 
med särskild inriktning att ålder i högre utsträckning ska beaktas vid prövning av särskilt boende. 

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för biståndsbedömning 

enligt socialtjänstlagen med särskild inriktning att ålder i högre utsträckning ska beaktas vid 

prövning av särskilt boende. 

 Uppdraget är slutfört. 

Omvårdnadsnämnden har i juni antagit nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen med särskild 
inriktning att ålder i högre utsträckning ska beaktas vid prövning av särskilt boende. 

Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Omvårdnadsnämndens nettokostnader för 2018 är 895,5 mkr. Detta innebär ett överskott på 9,8 mkr vilket 
motsvarar 1,1 procent av nettobudgeten. 

Intäkterna är 32,3 mkr högre än budgeterat. Överskottet beror till stor del på statsbidrag för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen samt statsbidrag för ökad välfärdsteknik inom omsorgen (16,6 mkr). Detta påverkar även 
kostnadssidan med motsvarande belopp. Högre intern ersättning till Humaniora hemtjänst p.g.a. volymökning 
(7,1 mkr). Ersättningen från försäkringskassan för personlig assistans är högre p.g.a. ökad volym samt retroaktiv 
återbetalning (2,6 mkr). Intäkter från arbetsförmedlingen för anställda med arbetsmarknadsstöd är högre (2,0 
mkr). Avgiftsintäkterna är högre (1,6 mkr). Högre lokalintäkter främst p.g.a. fler LSS-lägenheter (1,3 mkr) samt 
försäljningsintäkter från serveringar och intäkter för såld plats (1,1 mkr). 

Kostnaderna är 22,5 mkr högre än budgeterat. Underskottet förklaras främst av kostnader i samband med 
utfördelning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen och ökad välfärdsteknik inom 
omsorgen (16,6 mkr). Högre kostnader för personlig assistans LSS (4,7 mkr) vilket delvis täcks av högre 
ersättning från försäkringskassan. Fler köpta vård- och omsorgsplatser enligt LOV medför högre kostnader på 
(3,8 mkr). Högre kostnader för den upphandlade hemtjänsten enligt LOV (1,9 mkr) samt högre kostnader för 
turbundna resor LSS (1,2 mkr). Underskotten reduceras till en del genom lägre kostnader för daglig verksamhet 
enligt LSS p.g.a. volymminskning (5,4 mkr) samt lägre övriga kostnader (0,3 mkr). 

Nettokostnadsökning mellan 2017 och 2018 

Omvårdnadsnämndens nettokostnader är 20,0 mkr högre 2018 jämfört med 2017. 

Intäkterna är 16,2 mkr högre vilket förklaras av högre intern ersättning till Humaniora hemtjänst, statsbidrag för 
ökad välfärdsteknik i omsorgen, högre ersättning från försäkringskassan samt högre avgiftsintäkter. 

Kostnaderna är 36,3 mkr högre vilket beror på avtalsenliga indexuppräkningar, löneökningar samt högre 
kostnader för Humaniora hemtjänst p.g.a. volymökning. 

Helårsutfallet för nämnden blev 895,5 mkr vilket innebär ett överskott på 9,8 mkr jämfört med budget. I oktober 
prognostiserades ett överskott på 8,9 mkr vilket var 0,9 mkr lägre än utfallet. Skillnaden mellan prognos och 
utfall förklaras främst av att hyreshöjning p.g.a. investeringar för fast fiber i vård- och omsorgsboende uteblev 
2018. Högre kostnader för personlig assistans LSS p.g.a. nya placeringar med många timmar minskar skillnaden 
mellan prognos och utfall. 
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Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 219 252 203 188 235 535 32 347 16 283 

Verksamhetens kostnader -1 094 703 -1 108 448 -1 130 959 -22 511 -36 256 

Nettokostnader -875 451 -905 260 -895 424 9 836 -19 973 

Driftredovisning per verksamhetsområde januari - december 

Verksamheter enligt SoL och övrig verksamhet 

Verksamheter enligt SoL och övrig verksamhet visar ett överskott om 3,0 mkr 2018 jämfört med budget. 
Orsaker till detta är: 

Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har ett överskott om 1,9 mkr. Fler köpta vård- och 
omsorgsplatser enligt LOV, främst demensplatser, jämfört med budget genererar ett underskott om 3,8 mkr. 
Avdraget som görs på ersättningen till boendena då de har tomma platser genererar ett överskott jämfört med 
budget på 0,6 mkr. Färre platser köps på Frösunda vård- och omsorgsboende, i enlighet med gällande 
avvecklingsavtal med Attendo, vilket medför ett överskott på 2,5 mkr. Budgeterad hyreskostnad p.g.a. 
investeringar för fast fiber/fast nätverk i vård- och omsorgsboenden redovisar ett överskott om 1,5 mkr då 
hyreshöjningen ej föll ut under 2018. Momsintäkter samt lokalintäkter är högre än budgeterat och minskar 
underskottet med 1,1 mkr. 

Hemtjänstverksamheten totalt har ett underskott jämfört med budget på 0,2 mkr. Den upphandlade hemtjänsten 
enligt LOV, där även Humaniora hemtjänst ingår, visar ett underskott på 1,9 mkr jämfört med budget. 
Underskottet beror på att genomsnittlig utförd tid per omvårdnadskund har ökat under året. Även den beställda 
tiden har ökat. Humaniora hemtjänst redovisar ett resultat på +/- 0 för 2018. Totala antalet hemtjänstkunder är 
ca 1030. Humaniora hemtjänst har ökat sin andel av kunder från 40 procent 2017 till 44 procent 2018. Fyra 
hemtjänstföretag har tillsammans 90 procent av kunderna, Humaniora hemtjänst, Attendo, Adela omsorg och 1:a 
hemtjänstkompaniet. Övriga 10 procent av kunderna är fördelade på tolv hemtjänstföretag. Insatsen boendestöd 
visar ett överskott om 0,4 mkr p.g.a. mindre volymminskning. Avgiftsintäkterna är 0,9 mkr högre än budgeterat 
och anhöriganställda samt övrig hemtjänst har minskade volymer som ger ett överskott om 0,4 mkr. 

Förebyggande verksamhet visar ett överskott om 0,8 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på att köpta platser 
för dagverksamhet är billigare än budgeterat. Seniorträffarna redovisar ett överskott om 0,3 mkr p.g.a. lägre 
vikariekostnad än budgeterat. 

Avdelningen för myndighetsutövning redovisar ett utfall i nivå med budget. Bostadsanpassningsbidraget 
redovisar ett överskott på 1,4 mkr jämfört med budget. Detta överskott reduceras genom ett underskott på 
1,1 mkr för turbundna resor LSS och riksfärdtjänst samt ett underskott för personalkostnader på 0,3 mkr bl.a. 
beroende på att satsningar gjorts för att höja biståndshandläggarnas lönenivåer. 

Området övrig verksamhet som omfattar förvaltningsövergripande verksamheter har ett överskott på 0,5 mkr 
beroende på lägre kostnader för avskrivna kundförluster än budgeterat. 

Omsorg om funktionshindrade enligt LSS 

LSS-verksamheten visar ett överskott om 6,8 mkr 2018 jämfört med budget. Orsaker till detta är: 

Boende för barn ger ett underskott beroende på en extern boendeplacering mer jämfört med budgeterat. Detta 
uppvägs av ett överskott gällande boende för vuxna avseende externa platser beroende på färre placeringar än 
budgeterat och effekter av prisförhandlingar. 

Gruppboenden i egen regi har ett överskott om 1,5 mkr beroende på senarelagd start av det nya gruppboendet 
på Västra vägen till våren 2020 och successiv start under hösten av gruppbostaden Parkvägen 4C. 

Daglig verksamhet redovisar ett överskott om 5,4 mkr. Förklaringen till överskottet är att 15 av 173 budgeterade 
placeringar har avslutats under året. Orsaken är bl.a. att personer fått arbete, ett antal har gått i pension och några 
personer flyttat från Solna. I överskottet ingår även lägre kostnader beroende på ändrade nivåer. 

Insatsen personlig assistans har ett underskott om 2,1 mkr. Underskottet beror på fler personer med personlig 
assistans. Ett par ärenden har högre kostnader per timme då de kräver större personalinsatser än vad 
ersättningen från försäkringskassan räcker till. 

För övriga insatser inom LSS, korttidsvistelse och korttidstillsyn, redovisas ett överskott om 2,5 mkr främst p.g.a. 
minskad volym. Momsintäkterna är 0,5 mkr lägre än budgeterat. 
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Nettokostnader Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Vård- och omsorgsboende -394 699 -405 050 -403 176 1 874 -8 477 

Hemtjänst -172 566 -176 142 -176 316 -174 -3 750 

Omsorg om funktionshindrade 
enligt LSS 

-219 550 -229 566 -222 724 6 842 -3 174 

Förebyggande verksamhet -16 026 -16 837 -16 040 797 -14 

Avdelningen för 
myndighetsutövning 

-33 331 -37 609 -37 562 47 -4 231 

Övrig verksamhet -39 279 -40 056 -39 606 450 -327 

Summa -875 451 -905 260 -895 424 9 836 -19 973 

- varav SoL och övrig 
verksamhet 

-655 901 -675 694 -672 700 2 994 -16 799 

- varav LSS -219 550 -229 566 -222 724 6 842 -3 174 

Verksamhetens kostnader 

Nedan beskrivs större förändringar inom nämndens större kostnadsområden som skett 2018 jämfört med 2017. 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm). Största kostnaden inom kontoklass 4 avser kostnader för köp av 
huvudverksamhet. Avtalsenliga indexuppräkningar och volymökningar bidrar till ökade kostnader. Även 
kostnader för turbundna resor LSS bidrar till ökade kostnader. Assistansersättning till försäkringskassan för de 20 
första timmarna ingår här och håller nere ökningarna då dessa kostnader minskar 2018 jämfört med 2017. 

Kontoklass 5 (Löner mm) Ökningen beror främst på avtalsenliga löneökningar. Även volymökning inom egen 
regi avseende Humaniora hemtjänst, personlig assistans och öppnandet av en ny gruppbostad LSS påverkar 
ökningen mellan 2018 och 2017. 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader). Största kostnaden inom kontoklass 6 avser lokalhyror. Lokalhyror 
står för en stor del av ökningen och avser hyra för en ny gruppbostad LSS. Här ingår även kostnader för 
förbrukningsmaterial, fastighetskostnader, kontorsmaterial och tele- och IT-kommunikation mm. 

Kontoklass 7 (forts. Övriga verksamhetskostnader). Interna bidraget till Humaniora hemtjänst är den största 
kostnaden inom kontoklass 7. Bidraget står för största delen av kostnadsökningen. Kostnader inom IT-området 
ingår här och kostnader för bl.a. licensavgifter, konsulter och IT-drift ingår i ökningen. 

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -715 895 -725 654 -9 759 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -219 550 -234 864 -15 314 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -74 968 -77 640 -2 672 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -81 580 -90 461 -8 881 

Köp av huvudverksamhet januari - december 2018 

Köp av huvudverksamhet omfattar köp där avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet 
finns med extern producent och kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna. 
Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. 

Totalt har omvårdnadsnämnden köpt entreprenader och verksamhet för 686,4 mkr, vilket är en ökning med 
11,6 mkr eller 1,7 procent jämfört med föregående år. Kostnadsförändringen beror huvudsakligen på avtalsenliga 
indexuppräkningar av köpta verksamheter. 

Solna driver totalt åtta vård- och omsorgsboenden. Av dessa drivs sju på entreprenad och ett drivs i egen regi. 
Förutom dessa boenden köper omvårdnadsnämnden vid behov enstaka platser i och utanför Solna, främst 
platser enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), ca 110 stycken. Detta motsvarar totalt ca 660 platser. 

Solnaborna har möjlighet att välja sin utförare av hemtjänst. Verksamheten är upphandlad enligt LOV. I 
december 2018 fanns 16 utförare av hemtjänst i staden. Av dessa är 15 utförare privata och en drivs i egen regi. 

Inom LSS-verksamheten finns 25 boendeplatser som drivs på entreprenad och 36 boendeplatser som drivs i 
egen regi. Dessutom finns inom staden 18 boendeplatser som är upphandlade enligt LOV. Därutöver köper 
omvårdnadsnämnden enstaka platser i andra kommuner motsvarande 38 platser. De flesta är direktupphandlade. 
Detta motsvarar 117 platser. 
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Staden köper ca 160 platser avseende daglig verksamhet. Av dessa är 144 platser enligt LOV. För insatserna 
korttidstillsyn och korttidsvistelse köper nämnden 31 respektive 27 platser. 

Köp av huvudverksamhet (tkr) 

Konto Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -674 737 -686 371 -11 634 

Verksamhetens intäkter 

Nämndens intäkter har ökat med 16,3 mkr 2018 jämfört med 2017, vilket motsvarar en ökning med 7,4 procent. 

Förändringen av intäkterna beror huvudsakligen på att intäkten till Humaniora hemtjänst har ökat beroende på 
volymökning samt avtalsenlig indexuppräkning. Avgiftsintäkterna har ökat liksom ersättningen från 
försäkringskassan för personlig assistans LSS samt statsbidrag för ökad välfärdsteknik inom omsorgen. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 219 252 235 535 16 283 

Investeringsutfall 

Omvårdnadsnämnden investeringsbudget har använts till kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utrustning 
för LSS service- och gruppbostäder. Utfallet för 2018 är 2,1 mkr, vilket är 2,2 mkr lägre än budget. Ett LSS 
gruppboende som hade en planerad start hösten 2018 planeras nu startas under 2020 med en senare 
investeringsutgift som följd. 

År 2017 var investeringsutgifterna 1,8 mkr dvs 0,2 lägre än 2018. 

  

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 

Verksamhetens utgifter -1 831 -4 300 -2 051 2 249 -220 

Nettoutgifter -1 831 -4 300 -2 051 2 249 -220 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 

Omvårdnadsnämndens arbete med att utveckla kvaliteten inom omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen har hög prioritet och ställer stora krav på kravställande, 
uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna. Arbetet bidrar till att uppfylla samtliga nämndmål. 

Avtalsuppföljningar 

Avtalsuppföljningarna har genomförts enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2018 och 
uppföljningarna visar att utförarna följer avtalen och att de arbetar med kvalitetsutveckling  i verksamheterna. 

Samverkan 

Samverkan med utförare och andra samverkansparter sker regelbundet i form av nätverksträffar och 
arbetsgrupper. På mötena sker erfarenhetsutbyte, goda exempel presenteras samt diskussion om resultat från 
brukarundersökningar, avtalsuppföljningar och andra uppföljningsresultat. Utifrån behoven och i samarbete med 
utförarna prioriterar och planerar förvaltningen olika aktiviteter bl.a. i form av utbildningar, workshops eller 
seminarier. Arbetet med Nationell vårdplan för Palliativ vård har fortsatt på vård- och omsorgsboende. 
Samarbetet med Palliativt kunskapscentrum i Stockholm fortlöper och flertalet palliativa ombud har deltagit på 
träffar som anordnats. Utbildning för sjuksköterskor i klinisk bedömning och användning av beslutsstöd har 
genomförts. Samverkan med Danderyds sjukhus har utvecklats och omfattar nu fler avdelningar och inte bara 
akutenheten som tidigare. 

Omvårdnadsförvaltningen har samverkat med kompetensförvaltningen i att erbjuda nyanlända praktikplats, 
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Extra tjänster samt sommararbete för ungdomar. Samarbetet för att erbjuda nyanlända och långtidsarbetslösa 
praktikplats har fortsatt under 2018. Solna har tillsammans med de tre största vård- och omsorgsskolorna och 
verksamheterna utvecklat samarbetet och tagit fram ett schema för praktikperioder i syfte att underlätta för 
eleverna att få en praktikplats i Solna. 

Omvårdnadsförvaltningen ser den framtida kompetensförsörjningen som en strategisk fråga. Det är viktigt att 
bl.a. undersköterskeutbildningen håller hög kvalitet och motsvarar kraven och behoven i verksamheterna. 
Consensum vårdgymnasium samt yrkeshögskola i partnerskap med Solna stad är certifierat som ett Vård och 
omsorgscollege. Samarbetet i Vård -och omsorgscollege sker i form av bl.a. lokala och regionala styrgrupper där 
representanter från förvaltningen samt representanter från flera av utförarna på vård- och omsorgsboenden 
deltar. Förutom frågor om utbildningens innehåll och kvalitet arbetar styrgrupperna för att öka vård- och 
omsorgsyrkenas attraktionskraft. 

Omvårdnadsakademin 

Omvårdnadsakademin är omvårdnadsförvaltningens forum för att säkra kvalitetsutvecklingen av vården och 
omsorgen. Omvårdnadsakademins övergripande mål är att verka för en vård och omsorg av hög kvalitet. 
Omvårdnadsakademins verksamhet är organiserad i en Äldreakademi och en Omsorgsakademi. 

Omvårdnadsakademin arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling genom att initiera och uppmuntra utbildning 
och utveckling. Inom Omvårdnadsakademin samordnas förvaltningens satsningar på utbildning och utveckling. 
Samverkan med högskolor och FoU-enheter är betydelsefull och sker regelbundet i respektive akademis styrelse. 
Resultat av utvecklingsprojekt och forskning ska komma de äldre och personer med funktionsnedsättning till del. 

Äldreakademin 

Omvårdnadsförvaltningens satsningar på utveckling och utbildning inom äldreomsorgen samordnas i 
Äldreakademin. I Äldreakademin samarbetar omvårdnadsförvaltningen med FOU nu, Consensum 
vårdgymnasium samt yrkeshögskola och Karolinska Institutet. För att de äldre ska ha möjlighet att vara delaktiga 
och kunna påverka Äldreakademins arbete sitter även representanter från Solna stads Äldreforum i 
Äldreakademins styrelse. Genom att utveckla samarbetet mellan praktisk verksamhet och forskning stärks 
förutsättningarna för en aktiv kunskapsutveckling. 

Omsorgsakademin 

Omvårdnadsförvaltningens satsningar på utveckling och utbildning inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättningar samordnas i Omsorgsakademin. I Omsorgsakademin samarbetar 
omvårdnadsförvaltningen med FoU Södertörn, Consensum vårdgymnasium samt yrkeshögskola och FOU nu. 
För att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka 
Omsorgsakademins styrelse är Solna stads handikappkonsulent med i Omsorgsakademins styrelse. 

Inspirationsdag, anordnad av förvaltningen, med tema avvikelser och Lex Sarah 

Den 18 maj hölls en inspirationsdag med temat avvikelser och Lex Sarah. Över 80 personer från olika 
verksamheter i staden fick se en film om temat avvikelser och efter det deltog deltagarna aktivt i en workshop för 
att lära sig mer om att identifiera avvikelser utifrån filmens innehåll. 

Kvalitetsdag, anordnad av förvaltningen, med temat Sammanhållen vård och omsorg för ökad 

självständighet 

Temat för dagen var "Sammanhållen vård och omsorg för ökad självständighet", och de fem verksamheter som 
tävlade om årets kvalitetspris fick presentera sina bidrag inför inbjudna medarbetare från olika 
omsorgsverksamheter i staden. Dessutom hölls inspirerande föreläsningar både av externa talare och av 
medarbetare på omvårdnadsförvaltningen. Drygt 140 personer deltog och lyssnade på föredragen. 

Nationell brukarundersökning boendestöd 

För första gången i Solna genomfördes den nationella brukarundersökning för brukare med insatsen boendestöd, 
49 av 83 personer (59 %)  med insatsen svarade på brukarundersökningen. 

Nationella kvalitetsregistren 

Utförarna på vård- och omsorgsboendena fortsätter att göra registreringar i tre nationella kvalitetsregister; 
Palliativa registret, Senior Alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Antal 
registreringar i BPSD fortsätter att öka. Under våren har omvårdnadsförvaltningens demenskoordinator hållit en 
workshop med BPSD för ansvariga på vård- och omsorgsboenden. De nationella kvalitetsregistren möjliggör 
lärande och ständigt förbättringsarbete. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha 
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nytta av dem i sin yrkesvardag. 

Tidiga Tecken och Funca 

Arbetet med att upptäcka tidiga tecken på demens inom funktionshinderområdet fortsätter och som stöd i 
arbetet används kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken. Hälso- och sjukvårdsteamet inom LSS har genomgått 
utbildning i Funca som är ett arbetsverktyg och ett datorstöd med syfte att minska utmanande beteende. Arbetet 
med att utbilda personal på gruppbostäder i användandet av Funca fortsätter. 

Metodstöd i förbättringsarbete 

Omvårdnadsförvaltningen har i samarbete med Karolinska Institutet under hösten 2018  genomfört en 
utvärdering av utbildningssatsningen och hur den kan ha bidragit till verksamhetsutveckling. Utvärderingen visar 
att majoriteten av deltagarna uppfattade modellen som användbar och ansåg att den hade fördelar i förhållande 
till andra metoder. 

Brand- och säkerhetsarbete 

Förvaltningens satsning på brand- och säkerhetsarbete i verksamheterna har fortsatt under året med utbildning 
för Brandskyddsansvariga, Brandskyddskontrollanter och för medarbetare brandskyddskurs. Förvaltningen har 
även genomfört en uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet på vård- och omsorgsboende och 
verksamhetsbesök på service - och gruppbostad LSS för genomgång av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Utbildning för hemtjänstpersonal 

Hemtjänstpersonal har vid två tillfällen erbjudits heldagsutbildningar som anordnas i samverkan med landstinget 
med föreläsningar i olika ämnen som berör det dagliga arbetet. 

Fördjupad brukarundersökning 

Staben för kvalitetsutveckling har i samverkan med myndighetsavdelningen tagit fram en enkät med fem frågor 
som fångar upp ett antal aspekter av brukarnas upplevda kvalitet. Dessa frågor utgår bl.a. från nämndmålen och 
ställs i samband med att handläggarna följer upp sina biståndsbeslut, både inom SoL och LSS. Frågorna besvaras 
anonymt och utgör statistiskt underlag för vidare kompetenssatsningar och kvalitetsutveckling framöver, i syfte 
att arbeta med att främja nämndmålet gällande trygghet, gott bemötande och kundnöjdhet. 

Klagomål och synpunkter 

Under 2018 har förvaltningen tagit emot 56 klagomål jämfört med 53 klagomål under hela 2017. De flesta 
klagomålen gäller vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Förvaltningen begär återkoppling från utföraren på 
vidtagna åtgärder när klagomål inkommer. Kontakt tas alltid med den kund/närstående som klagomålet gäller. 

Kvalitetsdeklarationer 

Omvårdnadsnämnden har sedan tidigare antagit 14 kvalitetsdeklarationer med värdighetsgarantier. Uppföljning 
av kvalitetsdeklarationerna görs i samband med avtalsuppföljningarna. Under 2018 har tre av  
kvalitetsdeklarationerna reviderats och en ny kvalitetsdeklaration för insatsen boendestöd har tagits fram. 

Stratsys kvalitetsledningssystem 

Förvaltningen arbetar vidare med LEDA- Stratsys kvalitetsledningssystem – ett verktyg som används för det 
systematiska kvalitetsarbetet inom omvårdnadsförvaltningen. Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivare eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
Med stöd av det ska verksamheterna kunna, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra sina 
verksamheter. 

Under 2018 har förvaltningen börjat rapportera avtalsuppföljningarna i Stratsys för en mer enhetlig bedömning 
och för att effektivisera arbetet. Uppföljning i Stratsys gör att staben för kvalitetsutveckling kan ta fram underlag 
för att identifiera utvecklingsbehovet för nämndens samtliga verksamhetsområden. 

Kvalitetssäkra insatserna nattetid 

Våren 2018 antog nämnden SKLs rekommendation för att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framförallt 
nattetid. Som ett led i arbetet med rekommendationen om ökad kvalitet för de äldre nattetid har förvaltningen 
under hösten bytt ut digitala pennor på majoriteten av vård- och omsorgsboenden och ersatt dessa med 
mobiltelefoner. Telefonerna ska stödja dokumentationen och kvalitetssäkra nattinsatserna. Under 2019 kommer 
nätverksträffar för medarbetare som arbetar nattetid att anordnas för att stödja nattmedarbetarna i detta arbete. 
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Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans 
med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, 
erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att 
utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i 
delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt arbete 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 

Nedan följer en beskrivning av några aktiviteter som är direkt kopplade till nämndmålen 

Förvaltningen har under 2018 arbetat aktivt med internationellt utbyte. En delegation på sju personer har varit på 
studieresa till Amsterdam i maj 2018. Syftet med resan har varit att få ta del av hur äldreomsorgen i 
Nederländerna fungerar, hur man arbetar med personer med demenssjukdom, vilken välfärdsteknik som används 
och i vilken utsträckning volontärer involveras i detta arbeta. Deltagarna har fått nya erfarenheter från resan 
bland annat kan man se fördelar med det svenska systemet och att Solna stad ligger i framkant i många delar 
vilket deltagarna i resan fick bekräftat på plats. Resan gav även en möjlighet för medarbetarna från 
omvårdnadsförvaltningen att dela med sig av sin kunskap och vårt sätt att arbeta i Solna samtidigt som de fick 
mycket kunskap med sig hem. Utöver ett givande programinnehåll har resan givit möjlighet till ett värdefullt 
kollegialt utbyte mellan deltagarna under resan. 

Förvaltningen har deltagit i nordiskt vänortsmöte i Ski i Norge i maj. Ett huvudtema var välfärdsteknik där 
vänorterna delgav varandra hur man arbetar med införande av välfärdsteknik inom bl.a. äldreomsorgen. 

Omvårdnadsförvaltningen har tagit emot studerande från Kanada, ett samarbete med Karolinska Institutet. 
Fortsättning av detta samarbete planeras till våren 2019. En delegation från Japan har besökt 
omvårdnadsförvaltningen i syfte att ta lärdomar om Solnas sätt att arbeta med funktionshinderfrågor. 

Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med stadsledningen och barn- och utbildningsförvaltningen lämnat in 
en ansökan till ESF rådet om digital kompetensutveckling för baspersonal. Ansökan har beviljats och projektet 
startade september 2018. 

Eurocities är ett nätverk för europeiska städer. En av arbetsgrupperna i nätverket är "Urbant åldrande" med 
fokus på en åldrande befolkning. Arbetsgruppens syfte är att öka medvetenheten om och förbättra strategier för 
åldersvänliga miljöer i städer genom att fokusera på att dela goda erfarenheter kring ett aktivt och hälsosamt 
åldrande. Gruppen syftar också till att bidra med städernas perspektiv på EU: s aktiva och hälsosamma 
åldersagenda. 

En grupp medarbetare från förvaltningen deltog i arbetsgruppsmötet i Frankfurt den 24–26 oktober tillsammans 
med omkring 15 personer från olika europeiska städer såsom Amsterdam, Frankfurt, Ghent, Hengelo, Wien, 
Manchester, Nantes, Ljubljana och Solna. Mötet bestod av presentationer av olika städers arbeten och projekt 
för ett aktivt och hälsosamt åldrande med efterföljande diskussioner städerna emellan. Syftet med resan var att få 
utbyte av kunskaper och erfarenheter från andra europeiska städer och etablera kontakter. Därtill att skapa 
förutsättningar för eventuellt fortsatt deltagande i arbetsgruppen för att på så sätt bli mer aktiva i internationellt 
arbete på förvaltningen. 

Likabehandlingsarbete 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att 
säkerställa ett likvärdigt bemötande och service. 

Nedan följer en beskrivning av det huvudsakliga likabehandlingsarbetet. 

Arbetet mot våld i nära relationer som även omfattar hedersvåld riktar sig både till stadens äldre och till personer 
med funktionsnedsättning. Samverkansrutiner är framtagna mellan omvårdnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen, då det förekommer att båda förvaltningarna har kontakt med medborgaren och en 
samverkan behövs. Det är socialförvaltningen som ansvarar för att utreda våldsutsatta personer och 



 

16 

O
m

v
ård

n
ad

sn
äm

n
d

en
 - Å

rsred
o

v
isn

in
g

 2
0

1
8
 

våldsutövare. En broschyr om våld i nära relationer på lättläst svenska är framtagen i samarbete med stadens 
kommunikationsenhet. 

Arbetet fortsätter med att öka medvetenheten kring jämställdhet och genus som en naturlig del av det ordinarie 
arbetet på avdelningen för myndighetsutövning. Det sker dels genom praktiska övningar på arbetsplatsträffar och 
genom att ärenden avidentifieras vid ärendedragning. Handläggarna har utbildning i normkritiskt tänkande, 
likabehandling och att arbeta för att undvika kränkande särbehandling. 

Information om likabehandlingsarbete ingår som en naturlig del i introduktionen av nyanställda. 

Upphandling enligt lagen om valfrihetssystemet (LOV) innebär för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning självbestämmande och en ökad valfrihet i valet av utförare av beviljade insatser. 

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bl.a. genom 
samverkan med frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social 
stimulans och erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. 

Under året har förvaltningen fortsatt sitt arbete för att stödja personer med funktionsnedsättning. Det gäller både 
för att öka anställningsbarhet och för att utveckla metoder med syftet att kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt. 

Miljöarbete 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi. 
Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018 utifrån miljöpolicyns 
fokusområden. 

För att säkerställa effektivt resursanvändande i staden arbetar förvaltningen bl.a. för att minska användandet av 
bilar har förvaltningen köpt in 5 elcyklar under året till Humaniora hemtjänst och till förvaltningens 
hemgångsteam. Humaniora hemtjänst planerar öppna två nya lokaler under 2019 en i Huvudsta samt en i 
Hagalund för att finnas nära kunderna i dessa områden och minska bilkörningen. Vid uppföljning av 
verksamheterna och vid samverkansmöten med hemtjänstutförarna pågår uppmuntran genom kontinuerlig 
dialog om köp/leasing av bilar som drivs med förnyelsebara bränslen eller el. 

Omvårdnadsförvaltningen har köpt in två ”taxicyklar” med syfte är att bedriva cykling för äldre i Solna och vissa 
utflykter som skulle genomförts med färdtjänst kan nu ersättas med "taxicyklar".  Cyklarna ska främst användas 
på vård- och omsorgsboenden och cyklarna är placerade på två olika delar av Solna en i Bergshamra och en i 
centrala Solna. För att utveckla denna aktivitet ytterligare har förvaltningen knutit volontärer som är ute och 
cyklar med de äldre. 

För att minimera mängden av avfall har förvaltningen fortsatt med källsortering, förvaltningen har i dag 
plastkvarnar på fem av åtta våra vård- och omsorgsboenden. Plastkvarnarna reducerar mängden plast och 
därmed minskar antal transporter för återvinning av plast.  Sortering av matavfall finns på fyra av åtta 
verksamheter. Förvaltningen fortsätter också arbetet med att göra energibesparande åtgärder bl.a. genom utbyte 
av befintliga armaturer till energisnålare armaturer, byte till LED-lampor och i vissa verksamheter 
behovsanpassad närvarostyrd belysning. Omvårdnadsförvaltningen har även ett återvinningsförråd med möbler 
m.m. i syfte att återanvända inventarier. 

För att skapa en god livsmiljö för hälsa och välbefinnande pågår arbete för att se över och förbättra både inom- 
och utomhusmiljöerna. För att öka de äldres trivsel och välmående har utemiljöer vid vård- och omsorgsboenden 
setts över och investeringar av anpassade möbler och växter har gjorts. Verksamheterna arbetar med att värna 
grönytor och har odlingslådor på balkongerna där grönytor saknas. Tillgänglighet, ventilation och temperatur ses 
över i de fastigheter där nämnden har verksamheter. 

För ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds samtliga anställda i verksamheterna grundläggande 
miljöutbildning. Under våren har miljöutbildning på Överjärva gård genomförts för 40 anställda i 
verksamheterna. Förvaltningen fortsätter att köpa ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te. 

Medarbetare 

  

Kompetensförsörjning 

Inom Omvårdnadsförvaltningen arbetar verksamheterna systematiskt och långsiktigt för att öka 
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medarbetarengagemanget samt chefs- och ledarskapsutvecklingen. 

Förvaltningen arbetar för att rekrytera rätt kompetenser och resurser inom verksamheten. Medarbetare som har 
engagemang, nyfikenhet och känner delaktighet, utgör grunden för den service och kvalitet som erbjuds inom 
stadens äldreomsorg och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 

Satsningar görs vidare på kort och lång sikt för att utveckla och behålla medarbetare, bland annat genom 
kompetensutveckling, olika samarbeten/ partnerskap, utbildning i och användande av digitala verktyg, 
teamövningar och omvärldsbevakning. Översyn sker av svårrekryterade grupper/ kompetenser och tillämpliga 
lönestrategier. 

Gemensamt har chefer och medarbetare ett stort fokus på det förebyggande hälsoarbetet, i syfte att skapa en 
ökad hälsa, en stimulerande arbetsmiljö och en hållbar arbetshälsa. 

Förebyggande hälsoarbete 

I samtliga verksamheter bedrivs ett förebyggande hälsoarbete som främjar, förebygger och rehabiliterar på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Till stöd finns bland annat de interna hälso- ombuden, 
hälsoinspiratörerna, HR avdelningen och företagshälsovården. 

De interna hälsoombuden och hälsoinspiratörerna arbetar för ett hälsoskapande arbete inom förvaltningen. Man 
skapar lärande i organisationen genom att sprida goda exempel på aktiviteter mellan verksamheterna. Bland annat 
har hälsoombuden besökt verksamheternas APT för att informera och prata om frisk arbetsplats, de har hållit 
workshops om att minska upplevd stresskänsla. Under året har hälsoombuden hållit nätverksmöten med 
hälsoinspiratörerna som finns ute i verksamheterna. En ny intranätsida har utvecklats under året med 
information om vad staden erbjuder. 

Medarbetarundersökning – hållbart medarbetarengagemang 

Medarbetarundersökningen är en del i kompetensförsörjningen, i det förebyggande hälsoarbetet och syftar till 
verksamhetsutveckling. Genom dialog skapar chefer och medarbetare samsyn kring resultatet och dess 
frågeställningar. 

Medarbetarundersökningen som genomfördes under våren 2018 visade på en svarsfrekvens på 79 procent 
jämfört med 85 procent 2017. Årets resultat har sjunkit något från 84 till 82 i index.  Flertalet medarbetare ser 
arbetet som meningsfullt och medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet. De generella 
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med är bland annat att cheferna ska visa mer 
uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser samt följa upp och utvärdera dem på ett bättre sätt. Detta 
kommer att ske bl.a. genom uppföljning i medarbetarsamtalen, avstämningsmöten med medarbetare samt 
APTmöten. 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron var under 2018  6,7 procent vilket innebär att sjukfrånvaron har sjunkit med 1,1 procentenheter 
från 2017 då sjukfrånvaron var 7,8 procent. 

Sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för staden och för förvaltningen. Cheferna arbetar aktivt för att förebygga 
sjukfrånvaro på kort och lång sikt. Man arbetar med att hålla ”omsorgssamtal”, arbeta aktivt i det lokala 
arbetsmiljöarbetet och det förebyggande hälsoarbetet. Arbetsplatsträffar och årliga medarbetarsamtal genomförs. 
Vid behov tar man hjälp av företagshälsovården för att utreda ohälsa och för att sätta in rätt åtgärder. 

Kompetensutveckling 

Inom omvårdnadsförvaltningen har medarbetare och chefer deltagit i gemensam kompetensutveckling för 
staden. Medarbetarna har deltagit i utbildningen medarbetarskap i partnerskap. Olika specialistutbildningar 
genomförs och cheferna deltar i utbildningen om medarbetar- och lönesamtal, Klart Ledarskap samt i stadens 
och förvaltningens Ledarforum. Olika ”skräddarsydda” utvecklingsinsatser har genomförts för grupp eller för 
enskild chef genom stadens ledarutvecklingsleverantör. 

Ett internt kompetensutvecklingsprogram planeras för Egen regis verksamhets, för samtliga chefsled, under 2019 
i syfte att höja den gemensamma kunskapsgrunden. 

Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med stadsledningsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen lämnat in en ansökan till ESF-rådet om digital kompetensutveckling för baspersonal. 
Ansökan har beviljats och projektet startade hösten 2018 och kommer att pågå i tre år. Inom ramen för projektet 
ska samtliga medarbetare ges kunskap om och förmåga använda de IT-verktyg som behövs i respektive 
verksamhet och som finns i staden för att skapa ytterligare effektivitet och kvalitet. 
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Framtida utmaningar och förändringar 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsökningen de närmsta åren, främst i åldersgrupperna 20 – 64 år, kan komma att påverka behovet av 
LSS-insatserna boende med särskilt stöd och daglig verksamhet. Det är troligt att när denna åldersgrupp ökar så 
kommer det även att finnas personer med behov av dessa insatser. Det krävs lång planering för att möta behovet 
av framför allt boende. Förvaltningen ser det som angeläget att behovet av gruppbostäder och servicelägenheter 
finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget bedöms behovet vara ett nytt grupp- eller 
serviceboende per år. Fler boenden på hemmaplan minskar volymkostnadsökningen. 

Det finns även behov av flera platser i vård- och omsorgsboende från omkring 2024- 2025. 

Välfärdsteknik 

Välfärdsbehoven ökar till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i 
alls samma takt. Denna utveckling ställer sammantaget krav på att utveckla omvårdnadsförvaltningens 
verksamhet och arbetssätt. Utveckling av välfärdsteknik kommer att vara en viktig del i detta. Den digitala 
utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och 
vårdpersonal i framtiden. Några exempel på utvecklingsområden är tillsyn både dag- och nattetid som sker 
digitalt och digitala trygghetslarm som är individuellt anpassade. 

Webbaserat beställar- och utförarsystem 

Förvaltningen arbetar med att införa LifeCare, ett webbaserat beställar- och utförarsystem för att underlätta 
utredning, dokumentation, att skicka- och ta emot beställningar samt verkställa dessa. Samtliga vård- och 
omsorgsboenden i Solna använder LifeCare. Inom boendestöd samt hemtjänst införs LifeCare successivt med 
start under hösten 2018. 

Ny lag om "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (prop.2016/17:106) 

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag om ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2016/17:106). Lagen omfattar alla åldrar och såväl somatisk, psykiatrisk som missbruksvård. I Stockholms län är 
riktlinjer och rutiner framtagna för samverkan mellan kommun och landsting.  Dessa har börjat gälla fr.o.m. 
mitten på november då det gemensamma informationsöverföringssystemet WebCare var klart för användning. 
Den öppna vården får ett betydligt större ansvar än tidigare och ska utse en fast vårdkontakt när 
inskrivningsmeddelandet kommer samt kalla till SIP (samordnad individuell plan) för de personer som skrivs ut 
från sjukhus som har insatser från båda huvudmännen. För kommunens del gäller det att börja planera 
kommunala insatser redan när inskrivningsmeddelandet kommer och säkerställa att Solnas medborgare får en 
trygg och säker omvårdnad vid utskrivningen från sjukhuset.  Under året har förvaltningen bjudit in öppna 
vården till olika mötesformer för att förbereda en samverkan och FoU erbjuder kontinuerliga utbildningsträffar 
för de nya arbetssätten gemensamt för kommun och landsting i bl.a. nordvästkommunerna. Förvaltningen har 
utarbetat rutiner för att kunna hantera de nya arbetssätten internt.  Strävan är en god samverkan och vid 
eventuella brister kommer avvikelserapportering att skrivas för att undvika en liknande händelse. 

Hemgångsteam 

Förvaltningen startade under våren 2018 ett hemgångsteam. Syftet är att kunna erbjuda de mest sköra personerna 
som har stora omvårdnadsbehov, oro och en ängslan för att komma hem från sjukhus eller saknar förmåga att 
förstå sitt omvårdnadsbehov en ökad trygghet och säkerställa att det fungerar vid hemkomsten. Hemgångsteamet 
ansvarar för de första tio vardagarna under kontorstid och övrig tid har ordinarie hemtjänst ansvar för. De 
solnabor som haft hemgångsteamet är mycket nöjda och förvaltningen kan även se att deras hemtjänstinsatser i 
regel minskar efter några dagar och att de blir mer självständiga, trygga och nöjda. Statistik  för insatsen och dess 
effekt kommer att tas fram i början av 2019. 

Förenklad biståndshandläggning från den 1 juli 2018 

Från den 1 juli 2018 finns det en ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den ny 
lagen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre insatser inom äldreomsorgen på ett 
enklare sätt och med större utrymme för delaktighet. 

Nya tillståndsplikter från 2019 

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga och det är hemtjänst, ledsagarservice enligt LSS, 
biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice enligt LSS. Den nya lagstiftningen innebär att utförare 
måste ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), för att bedriva verksamhet. 
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Statlig LSS utredning klar i januari 2019 

En statlig utredning är tillsatt för översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningar. Syftet med utredningen 
är att skapa en långsiktig hållbar utveckling av insatsen personlig assistans och erhålla mer ändamålsenliga 
insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Utredningens förslag presenteras i januari 2019. 

Rekrytering 

Det har blivit svårare att rekrytera sjuksköterskor till vård- och omsorgsboende samt erfarna socionomer 
(biståndshandläggare och LSS-handläggare) till äldreomsorgen och omsorgen av personer med 
funktionsnedsättning. 

Fortsatt kompetenshöjning 

Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg behövs för att både bibehålla och utveckla 
kvaliteten i verksamheterna. För det krävs medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget. Det är därför 
viktigt att utbilda till både undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Omvårdnadsförvaltningen har 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen lämnat in en ansökan till 
ESF-rådet om digital kompetensutveckling för baspersonal. Ansökan har beviljats och projektet startade hösten 
2018 och kommer att pågå i tre år. 

Upphandling av vård- och omsorgsboenden med avtal från den 1 mars 2019 

Under våren 2018 genomfördes och avslutades upphandling av sju vård- och omsorgsboenden i Solna. 
Upphandlingen resulterade i att fyra av sju upphandlade verksamheter byter utförare. Överlämnings- och 
övertagningsprocessen påbörjas under hösten 2018 och nya avtal gäller fr.o.m. den 1 mars 2019. 

  

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Verksamhetsdrift av vård och omsorgsboende 
och dagverksamheter (2019-03-01) 

Genomförd 

Gruppbostaden Spårvägen 6 (2019-10-01) Pågår 

Gruppbostaden Algatan 5 (2018-03-01) Genomförd 

Kostentreprenad (Skoga-köket) (2019-10-01) Pågår 

Ny Gruppbostadentreprenad, en eller två nya 
enheter 

Pågår 

Underhållsavtal för larm i vård-och 
omsorgsboende 

Pågår 

Ledsagning och avlösarservice LOV Pågår 

Avtalsuppföljning 

Avtalsuppföljningarna har följt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2018 och de visar att utförarna följer 
avtalen och att en kvalitetsutveckling sker i verksamheterna. Under året har kvalitetsutvecklare på 
omvårdnadsförvaltning genomfört avtalsuppföljning av två nya hemtjänstutförare, tre hemtjänstutförare med 
färre än tio kunder, sex hemtjänstutförare med fler än tio kunder och larm- och nattpatrull. 

Ett LOV upphandlat vård- och omsorgsboende utanför Solna och alla nio vård- och omsorgsboenden i Solna, 
alla dagliga verksamheter (LSS) i och utanför Solna, alla grupp- och servicebostäder  (LSS) samt alla 
boendestödsutförare har följts upp enligt plan. 

Intern kontroll 

Nämnden har inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet inför 2018, analyserat och identifierat 
behovet av internkontroll. Detta har sedan beslutats i nämndens internkontrollplan 2018. I nämndens 
årsredovisning görs en detaljerad uppföljning av nämndens internkontrollplan. Resultaten av kontrollmomenten 
visar att hälften av kontrollerna är utan avvikelse. I de fall lindriga avvikelser finns genomförs 
åtgärder/förbättringar under 2019. 
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Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Medarbetare Rekrytering, sjuksköterskor Månatlig redovisning till medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. Redovisas i 
patientsäkerhetsberättelse en gång per 
år som behandlas i 
omvårdnadsnämnden. 

 Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Utförarna har rapporterat till medicinskt 
ansvarig sjuksköterska när avvikelser 
gällande sjuksköterskebemanning har 
skett. Rekryteringsproblematik finns för 
sjuksköterskor och bemanningsföretag 
har i vissa fall kopplats in. 

Ekonomi Budgetuppföljning Uppföljning enligt stadens anvisningar 
för budgetuppföljningar, delårsrapporter, 
årsredovisningar. Resultat sammanställs 
och föredras i nämnden. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Uppföljningar har skett löpande under 
2018 enligt stadens anvisningar. 
Omvårdnadsnämndens ekonomiska 
resultat för 2018 är positivt och arbete 
pågår kontinuerligt för att ha en effektiv 
verksamhet med god kvalitet. 

Verksamhet
sprocesser 

Rapportering enligt lex 
Sarah 

Kontroll av att utförare håller 
tidsgränserna enligt gällande anvisning 
genom granskning av samtliga till 
förvaltningen angående 
missförhållanden eller risk för 
missförhållanden. Resultat 
sammanställs och redovisas i 
årsredovisningen. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Rapportering har skett enligt gällande 
rutiner och regelverk. 

Åtkomst till uppgifter i 
enskildas dokumentation i 
vård- och omsorgsboende 

Loggkontroller gällande HSL- och SoL-
dokumentation.  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Loggkontroller har genomförts i mindre 
omfattning. Genomgång av arbetssätt 
och rutiner kommer att ske under 2019. 

Systematiskt 
brandskyddsarbete och risk- 
och säkerhetsanalys för 
vård- och omsorgsboende 
och LSS-boende 

Kontroll av att utförarna följer rutiner för 
brandsäkerhet och att risk- och 
säkerhetsanalyser görs 

 Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Rapportering och kontroller angående 
efterlevnaden av rutiner för 
brandsäkerhet har skett enligt gällande 
rutiner och regelverk. Utförarna har 
inkommit med åtgärdsplaner. Dessa 
kommer att följas upp 2019. 

Införande av digitalt larm i 
vård- och omsorgsboende 

Kontroll av projektplan 
 Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Införandet av digitala trygghetslarm 
pågår. Installation av trygghetslarmet på 
Hallen återstår. Detta kommer ske under 
början av året 2019. 

Avtals- och 
entreprenaduppföljning 
Kvalitet/utförare 

Kontroll av att verksamheter drivs enligt 
gällande avtal och överenskommelser 
genom avtalsuppföljningar en gång per 
år. Resultatet föredras i 
omvårdnadsnämnden och redovisas i 
årsredovisningen. 

 Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Vid avtalsuppföljningar har det 
framkommit att verksamheterna drivs 
enligt gällande avtal och 
överenskommelser. Resultatet från 
avtalsuppföljningarna har presenterats 
för nämnden. Åtgärdsplaner har begärts 
in vid avvikelser och kommer att följas 
upp under 2019. 

LSS boende inom Solna 
stad 

Kontroll över utbyggnadsbehov, 
förändringar eller inriktning av 
boendeformer genom behovsprognos 
och uppföljning av ej verkställda 
gynnande beslut. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Omvårdnadsförvaltningen upprättar 
årligen en boendeprognos som underlag 
för vidare planering. Myndighetavdelning 
gör en löpande analys av de antal 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

boenden som rapporteras som ej 
verkställda och orsaken till dessa. 

Vård- och omsorgsboende 
inom Solna stad 

Kontroll över behov av förändring 
och/eller inriktning av boendeformer 
genom behovsprognos och uppföljning 
av ej verkställda gynnande beslut. 
Behovsprognos föredras i nämnden en 
gång per år. Ej verkställda gynnande 
beslut redovisas i omvårdnadsnämnden 
en gång per kvartal. Månadsstatistik 
över verkställda beslut inom Solna stad 
redovisas regelbundet i 
ledningsgruppen. Resultatet 
sammanställs och redovisas i 
årsredovisningen. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Omvårdnadsförvaltningen upprättar 
årligen en boendeprognos som underlag 
för vidare planering. Myndighetavdelning 
gör en löpande analys av de antal 
boenden som rapporteras som ej 
verkställda och orsaken till dessa. 

Lagstiftning, LSS-området Fördjupad analys av LSS årsstatistik 
samt följa aktuella domar inom området 
för att se förändringar i andra aktörers 
tolkning och tillämpning av lagstiftningen 
inom LSS-området. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Myndighetsavdelning inom LSS 
sammanställer alla domar och 
analyserar dessa och presenterar 
årligen för nämnden. Om mer 
omfattande lagförändringar sker, som 
påverkar gällande riktlinjer, analyseras 
och sammanfattas dessa för 
presentation i verksamheten och 
ledningsgrupp och vid behov till 
nämnden. 

Verksamhetsmått 

Mått 2018 2017 2016 

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE    

Boende på omvårdnadsboende    

Antal personer som haft insats under året 902 899 832 

Andel kvinnor/män, % 68/32 69/31 68/32 

Boende på korttidsplats/växelvård    

Antal personer som haft insats under året 218 203 171 

Andel kvinnor/män, % 48/52 53/47 59/41 

Bruttokostnad/dygn i omvårdnadsboende 100% beläggning    

Demenscentra, kr (exkl lokalkostn) 1 928 1 889 1 857 

Egen regi, kr (exkl lokalkostn) 1 730 1 698 1 676 

Entreprenad, kr (exkl lokalkostn) 1 734 1 701 1 674 

    

HEMTJÄNST    

Hemtjänstkunder    

Antal kunder som haft insats under året 1 551 1 565 1 595 

Andel kvinnor/män, % 66/34 67/33 68/32 

Antal byten av hemtjänstföretag 73 78 86 

Bruttokostnad/utförd hemtjänsttimme    

Hemtjänst Egen regi enl. LOV, kr 395 384 373 

Entreprenad, kr 391 383 374 

    

LSS    

Antal personer med LSS-insats 329 314 321 

Antal verkställda beslut 483 458 481 

Antal insatser i genomsnitt per person 2 2 2 

Antal personer med LASS-beslut 71 75 77 

Bruttokostnad/boendedygn, LSS vuxna    

Entreprenad, kr (exkl lokalkostn)      1) 2 751 2 585 2 487 

Externa platser, kr (exkl lokalkostn)  2) 3 461 3 671 3 736 

Egen regi, kr (exkl lokalkostn)   3) 2 041 2 282 2 219 

Bruttokostnad/dag daglig verksamhet    

Entreprenad, kr 1 062 1 050 1 200 

Externa platser, kr    4) 994 1 053 1 130 

    

Kommentar:    

1 ) En gruppbostad (Algatan 5) upphandlad vilket medfört högre 
dygnspris samt ändrade nivåer på en gruppbostad jämfört med 
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Mått 2018 2017 2016 

föregående år (Spårvägen 12) . Nyckeltalen för åren 2016 och 2017 
ändrade för rätt jämförelse mellan åren. 

2 ) Lägre dygnspris genom prisförhandlingar och hemflytt av dyra 
externa placeringar till gruppbostad i egen regi (Parkvägen). 

   

3 ) Lägre dygnskostnad p.g.a. fler boende i två gruppbostäder jämfört 
med 2017. 

   

4 ) Några dyra placeringar avslutade och översyn nivåer och omfattning 
heltid/deltid. 
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