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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2018 om fem mål och ett uppdrag för 
socialnämnden. Samtliga mål bedöms som uppfyllda och uppdraget är slutfört och redovisat för berörda råd och 
nämnder. 

Socialnämnden visar ett överskott på 12,7 mkr, vilket motsvarar 5,6 procent av nettobudgeten. Överskottet 
förklaras av lägre kostnader med 10,4 mkr jämfört med budget. Den främsta orsaken till detta är ett överskott 
gällande ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd var lägre än budgeterat samtidigt som 
medelbiståndet har ökat mellan åren. Minskningen av antalet hushåll ligger i linje med en fortsatt låg arbetslöshet 
i staden. Ytterligare en orsak till den positiva avvikelsen är förvaltningens arbete med hemmaplanslösningar som 
bidragit till att färre barn, ungdomar och vuxna har placerats i hem för vård och boende (HVB). 

Samtliga enheter visar ett överskott jämfört med budget. Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten visar ett 
överskott med 7,5 mkr, barn- och ungdomsenheten med 2,0 mkr, vuxenenheten med 2,7 mkr och stabsenheten 
med 0,5 mkr. Flyktingbarnenheten visar ett resultat i nivå med budget. 

Den första februari övergick boendestödet till egen regi. Övergången till egen regi har varit framgångsrik och har 
bidragit till ett ökat utrymme för förvaltningen att anpassa boendestödet till individens behov och att samnyttja 
de resurser som finns inom förvaltningen och på så vis hitta alternativ till externa placeringar. En annan viktig 
del i enhetens arbete med hemmaplanslösningar är nämndens egna boende Trampolinen, som under året varit 
fullbelagt. 

Barn- och ungdomsenheten har fortsatt att utveckla sitt arbete med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. 
Signs of Safety är ett förhållningssätt, en lösningsfokuserad samtalsmetod och en riskbedömningsmodell som 
enheten har implementerat. En säkerhetsplanering enligt Signs of Safety innebär att familjen och privat nätverk 
involveras i att göra en detaljerad planering av barnets vardag med syfte att skydda barnet från faror. 

I enlighet med socialnämndens internkontrollplan har förvaltningen genomfört ett antal kontrollmoment av hur 
nämndens riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Internkontroll har genomförts under maj och 
november och utifrån genomförda kontroller är den samlade bedömningen en god internkontroll inom 
nämndens ansvarsområde 

Nämndens ansvarsområden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar 
också för att personer med psykiska funktionshinder får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i 
samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Viktiga händelser 

Den första februari övergick boendestödet till egen regi. Vuxenenhetens personalgrupp utökades då med 
stödpedagoger och i och med detta genomfördes en organisationsförändring där ytterligare en sektionschef inom 
öppenvården tillsattes. Övergången till egen regi har varit framgångsrik och har bidragit till ett ökat utrymme till 
att anpassa boendestödet till individens behov och att samnyttja de resurser som finns inom förvaltningen och på 
så vis hitta alternativ till externa placeringar. En annan viktig del i enhetens arbete med hemmaplanslösningar är 
Trampolinen som under året varit fullbelagt. Ytterligare utveckling av Trampolinen kommer att ske under nästa 
år då möjligheten till att ta emot kvinnor och att koppla på utslussningslägenheter utreds i syfte att skapa 
utrymme för nya placeringar och samtidigt säkra planerade utskrivningar. 

Barn- och ungdomsenheten har fortsatt att utveckla sitt arbete med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. 
Signs of Safety är ett förhållningssätt, en lösningsfokuserad samtalsmetod och en riskbedömningsmodell som 
enheten har implementerat. En säkerhetsplanering enligt Signs of Safety innebär att familjen och privat nätverk 
involveras i att göra en detaljerad planering av barnets vardag med syfte att skydda barnet från faror. Enheten har 
två metodstödjare vars uppgift bland annat är att stötta arbetet med säkerhetsplaneringar. Under 2018 tillsattes 
en ny tjänst, en samordnare för säkerhetsplaneringar, som en del i implementeringen av arbetet med 
säkerhetsplaneringar. Samordnaren och övriga som arbetar med säkerhetsplanering i enskilda ärenden är nu inne 
på det tredje ärendet sedan start med mycket goda resultat. 

Migrationsverket flyttade i augusti till Sundbyberg vilket innebär att Solna inte längre är en ankomstkommun. 
Under året har staden anvisats tre ensamkommande flyktingbarn och det minskade antalet ensamkommande 
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barn och ungdomar har inneburit en omställning av arbetet med målgruppen. En översyn av avtal gällande 
boenden har gjorts och avtal gällande Björkudden avslutades den 1 april, Norrgården den 30 april och avtalet 
med Tallbacken HVB avslutades den 31 december. Tillsammans med andra kommuner i Stockholmsområdet har 
ett avtal tecknats med Vårljus om, för Solnas del, fyra abonnemangsplatser på HVB för att möta det behov som 
finns. 
 
Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen. Förvaltningen har under 
året utvecklat sitt arbete med målgruppen för att kunna hjälpa klienter hantera konsekvenser av spelberoende, till 
exempel problem som rör ekonomi, relationer och psykisk hälsa. Lagändringen har hittills inte inneburit någon 
tillströmning av ärenden gällande spelmissbruk, ett fåtal personer har sökt behandling för sitt problem med spel 
om pengar och hänvisats till Landstinget som har behandlingsansvar. 

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 

 
Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. 

 
Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 
Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 
Socialnämnden ska säkerställa en god omsorg för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

 
Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan 
med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser 

med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 

 Målet uppfylls i år 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat från 656 till 518 i jämförelse med förra året. Medelbiståndet 
per månad har ökat vilket främst förklaras av ökade kostnader för skyddat boende under början av året. Under 
året har 92 personer varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika former, främst offentligt 
skyddade anställningar, OSA). Sju personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till annat arbete. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Aktivt arbete med att erbjuda hembesök och under året har 45 stycken hembesök gjorts. 

• Ett särskilt fokus har lagts på långtidsärenden (aktuella längre än ett år) och under året har 95 
långtidsärenden avslutats. 

• Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten har regelbundna träffar med viktiga samverkansparter; 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kompetensförvaltningen. 

• • • 
■ 

• • • • • 

• 
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Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med 

missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet brukare i biståndsbedömd sysselsättning har minskat från 90 till 82 i jämförelse med föregående år. 
Antalet deltagare i öppenvårdsinsatser har minskat från 286 till 255. Minskningen beror i huvudsak på att färre 
personer ansöker om missbruksvårdande insatser, däremot är det fler personer som använder sig av möjligheten 
till ett antal råd- och stödsamtal utan utredning och myndighetsbeslut s.k. friytan. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Ett inflytanderåd har bildats och en samverkansöverenskommelse har tagits fram. Under året har en 
överenskommelse mellan inflytanderådet och Östervägens Aktivitetshus träffats som reglerar hur 
lokalen på Östervägen kan samnyttjas. 

• Boendestödet har övergått till egen regi och en omorganisering av öppenvården har genomförts med 
ytterligare en sektionschef. 

• Ett utökat samarbete mellan Väntorp, jobbteamet och öppenvården i syfte att bättre samordna  insatser 
för klienter och samtidigt bättre nyttja befintlig kompetens. 

• Myndighetssektionen i samarbete med övriga nordvästkommuner genomför en BAS-utbildning för nya 
socialsekreterare i syfte att öka kunskapen kring missbruk och beroende. 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet orosanmälningar gällande barn- och ungdomar har ökat i jämförelse med föregående år. Trenden är 
densamma i hela riket då medvetenheten kring dessa frågor växer vilket gör att benägenheten att anmäla ökar. 
Gällande ungdomar ökar antalet orosanmälningar men antalet enskilda individer minskar vilket innebär att fler 
orosanmälningar gäller samma person, som i regel redan har ett pågående ärende. För barn ökar både antalet 
anmälningar och antalet enskilda individer. Antalet inledda utredningar har ökat något, men inte i proportion till 
ökningen av orosanmälningar. Förvaltningen har hanterat ökningen inom ordinarie verksamhet och 
mottagningen på barn- och ungdom gör kvalificerade bedömningar och håller lagstadgade tidsfrister. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Mottagningen har nu möjlighet att sätta in familjepedagogisk insats, lämna remiss till nätverksteamet, 
lämna uppdrag om missbruksbedömning, sätta in akut krisstöd och lämna uppdrag till friytan. 

• Informationsmaterial om hur en utredning går till har tagits fram för familjer och ungdomar och lagts ut 
på hemsidan. 

• Intensivutredningar ingår numera i ordinarie verksamhet och förvaltningen har fortsatt och 
vidareutvecklat sitt arbete med Signs of safety och säkerhetsplaneringar. 

• I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och polisen har ett antal åtgärder tagits fram:     
o Polisen ska tillfrågas om att vara med på anmälningsmöten och kunna vara referenter i pågående 

utredningar.  
o Kultur- och fritidsförvaltningen ska bjuda in representanter från barn- och ungdomsenhetens 

mottagning för att få igång samverkan mellan fritidsgårdarna och mottagningen.  
o Det fältförlagda arbetet kommer förläggas mer koncentrerat under juli och vid enstaka tillfällen 

som valborg och skolavslutning. 

Socialnämnden ska säkerställa en god omsorg för ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet pågående ärenden fortsätter att minska stadigt och för närvarande har nämnden 60 ensamkommande 
barn och ungdomar som är aktuella för insats. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• En socialsekreterare arbetar särskilt med att hjälpa ungdomar över 18 år utan vårdbehov att hitta eget 

• 

• 

• 
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boende och egen försörjning. Arbetet sker i nära samarbete med ekonomi- och arbetsmarknadsenheten. 

• Genom det dynamiska inköpssystemet för boendeplatser har tillgången på lämpliga boendeplatser, i 
huvudsak stödboenden, säkrats. 

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett 

helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

 Målet uppfylls i år 

För att kunna erbjuda en socialtjänst med god kvalitet behöver alla de insatser som ges av nämnden vara 
samordnade och utgå ifrån en helhetssyn av brukarens behov.  Gemensamma rutiner ses över löpande och 
nämnden har under året reviderat riktlinjer för handläggning av ärenden som rör barn och ungdom, våld i nära 
relation samt handlingsplan mot våld i nära relation 

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. 

• Förvaltningen har fortsatt arbetet med familjeorienterat arbetssätt. Ett 60-tal medarbetare har under 
hösten deltagit i utbildningen ”Från individ- till familjeperspektiv” med syfte att implementera ett 
familjeorienterat arbetssätt för att på bäst sätt samordna genomförandet av insatser till barn, föräldrar 
och familjer. 

• Alla ensamkommande ungdomar mellan 16-18 år med uppehållstillstånd har erbjudits sommarjobb i 
samarbete med kompetensförvaltningen. 

• Projekt psykisk hälsa 2016-2020 fortskrider och samverkan mellan stadens involverade förvaltningar 
utvecklas positivt.   

• Det gemensamma projektet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i form av 
ett stödteam har startats upp. Teamet har inledningsvis arbetat med kartläggning, utbildning och 
informationsinsatser. 

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 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, 

kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram 

en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld har avrapporterats till kommunstyrelsen i 
november. 

Strategin behandlades i socialnämnden i september och de synpunkter som framfördes i nämndens yttrande till 
kommunstyrelsen beaktades i den slutgiltiga strategin. 

• 
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Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Socialnämnden visar ett överskott på 12,7 mkr, vilket motsvarar 5,6 procent av nettobudgeten. Överskottet 
förklaras av lägre kostnader med 10,4 mkr jämfört med budget. Den främsta orsaken till detta är ett överskott på 
6,0 mkr gällande ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd är lägre än budgeterat 
samtidigt som medelbiståndet har ökat mellan åren. Minskningen av antalet hushåll ligger i linje med en fortsatt 
låg arbetslöshet i staden. Ytterligare en orsak till den positiva avvikelsen är förvaltningens arbete med 
hemmaplanslösningar som resulterat i att färre barn, ungdomar och vuxna har placerats i hem för vård och 
boende (HVB), vilket bidragit till ett överskott på 3,0 mkr respektive 4,6 mkr gällande placeringar. På grund av 
vakanser och organisatoriska förändringar under året visar även personalkostnader ett överskott. De lägre 
personalkostnaderna övervägs dock delvis av obudgeterade kostnader för inhyrd personal. 

De högre intäkterna med 2,3 mkr i jämförelse med budget förklaras av högre intäkter från migrationsverket 
avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn, samtidigt är kostnaderna för mottagandet högre än 
budgeterat med motsvarande belopp. 

Socialnämndens nettokostnader är 9,0 mkr lägre jämfört med föregående år vilket förklaras av lägre intäkter och 
lägre kostnader med 47,2 mkr respektive 56,2 mkr. Orsaker till de lägre nettokostnaderna är ett nytt 
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn, ett minskat antal mottagna barn samt minskade 
kostnader för övriga verksamheter. 

Socialnämnden har under 2018 prognostiserat en positiv avvikelse mot budget om 9,6 mkr. Årets avvikelse mot 
budget är 12,7 mkr vilket är 3,1 mkr högre än prognosen. Differensen mellan prognos och utfall beror bl.a. på att 
ett antal institutionsplaceringar av barn och ungdomar senarelagts samt ett bättre resultat gällande ekonomiskt 
bistånd än prognostiserat. 

Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 122 825 73 319 75 603 2 284 -47 222 

Verksamhetens kostnader -347 989 -302 217 -291 768 10 449 56 221 

Nettokostnader -225 164 -228 898 -216 165 12 733 8 999 

Verksamhetens kostnader 

Kontoklass 4 har minskat med 33,1 procent, vilket motsvarar 55,0 tkr. Minskningen förklaras i huvudsak av 
minskade kostnader för köp av huvudverksamhet (konto 463) inom samtliga verksamhetsområden, vilket 
förklaras närmare under "Köp av huvudverksamhet". 

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -166 260 -111 212 55 048 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -127 950 -128 432 -482 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -30 772 -30 258 514 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -22 342 -21 447 895 

Köp av huvudverksamhet januari - december 2018 

Köp av huvudverksamhet har minskat med 37,9 procent i jämförelse med 2017. Minskningen förklaras 
framförallt av ett minskat behov av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn med 34,0 mkr och HVB-
platser för barn, ungdom och vuxen med sammanlagt 20,0 mkr. 

Köp av huvudverksamhet (tkr) 

Konto Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -144 572 -89 803 54 769 
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Verksamhetens intäkter 

Nämndens intäkter har minskat med 38,4 procent i jämförelse med 2017. Minskningen beror dels på minskade 
intäkter med 45,8 mkr från Migrationsverket i och med det nya ersättningssystemet, och dels på minskade 
volymer gällande ensamkommande flyktingbarn. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 122 825 75 603 -47 222 

Investeringsutfall 
Under perioden har inga investeringsmedel förbrukats. 

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 0 -200 0 200 0 

Nettoutgifter 0 -200 0 200 0 

Driftutfall per verksamhetsområde 
Samtliga enheter visar ett överskott jämfört med budget. Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten visar ett 
överskott med 7,5 mkr, barn- och ungdomsenheten med 2,0 mkr, vuxenenheten med 2,7 mkr och stabsenheten 
med 0,5 mkr. Flyktingbarnenheten visar ett resultat i nivå med budget. 

Driftredovisning per verksamhetsområde januari - december (tkr) 

Verksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse 

Staben och övergripande    

Administration 16 881 16 670 211 

Politisk verksamhet 1 424 1 313 111 

Socialjour 1 402 1 719 -317 

Tillståndsgruppen 0 -340 340 

Föreningsbidrag 2 348 2 182 166 

Summa 22 055 21 544 511 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten    

Administration 22 227 21 668 559 

Enskilt bistånd 21 330 14 620 6 710 

Enskilt bistånd relationsvåld 2 000 1 949 51 

Administration arbetsmarknadsgruppen 2 427 2 687 -260 

OSA/sysselsättningsfrämjande åtgärder 4 918 4 448 470 

Summa 52 902 45 372 7 530 

Vuxenenheten    

Administration myndighetsgruppen/utförargruppen 21 968 22 945 -977 

HVB/boende - missbruk 6 667 4 562 2 105 

Familjehemsvård - missbruk 0 31 -31 

Kontaktperson/öppenvård - missbruk 100 23 77 

Tillf öppenvård/Filmgatan - missbruk 3 388 3 635 -247 

HVB/gruppboende - socialpsykiatri/samsjuklighet 24 704 22 118 2 586 

Familjehem funktionshinder 0 6 -6 

Kontaktp/boendestöd/arbetsrehab/öppenvård - socialpsykiatri 5 674 6 766 -1 092 

Personligt ombud - socialpsykiatri 651 698 -47 

Spelmissbruk 0 0 0 

Boendekedjan/Lägenhetsadministration 1 185 1 117 68 

Sysselsättning/Väntorp/Östervägen 6 799 6 478 321 

Summa 71 136 68 379 2 757 

Barn- och ungdomsenheten    

Administration 26 836 28 512 -1 676 

Institutionsvård/HVB/boendestöd 15 460 12 675 2 785 

Familjehemsvård 29 273 27 745 1 528 

Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård 11 363 11 821 -458 

Familjerådgivning/umgängesstöd/Mini Maria 1 002 1 156 -154 

Summa 83 934 81 909 2 025 
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Verksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse 

Flyktingbarnenheten    

Ensamkommande flyktingbarn -1 129 -1 039 -90 

Summa -1 129 -1 039 -90 

SUMMA 228 898 216 165 12 733 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 
Flyktingbarnenheten har tillsammans med ekonomi- och arbetsmarknadsenheten arbetat för att unga vuxna utan 
vårdbehov ska bli självförsörjande och hitta egna boenden. Ensamkommande ungdomar mellan 16-17 år som 
klarar ett mer självständigt boende, och inte behöver det stöd och tillsyn som en HVB-placering innebär, har 
istället getts möjlighet att bo i stödboende för att bättre förbereda ungdomarna på ett framtida självständigt 
boende. 

Under 2018 har ekonomi- och arbetsmarknadsenheten fortsatt arbetet med hembesök hos dem som söker 
ekonomiskt bistånd och är berättigade till försörjningsstöd. Syftet med hembesöken är att få en större förståelse 
för klientens livssituation och behov så att en realistisk målbild kan formuleras. Hembesöken underlättar också 
för att utreda boendesituationen och i förekommande fall uppmärksamma barnens behov. 

Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsenheten har fortsatt att utvecklas 
under året. Ett gemensamt projekt mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i form av 
ett stödteam startades upp under året. Syftet med stödteamet är att öka elevers skolnärvaro generellt och minska 
den problematiska frånvaron. Teamet har under året arbetat med kartläggning, utbildning, konsultation och ett 
pilotärende. Under våren utbildades nya KOMET-ledare och grupper har arrangerats löpande under året. 
Placeringsgruppen har sett över rutiner gällande skolgång för familjehemsplacerade barn, tanken var initialt att 
arbetet skulle ske i samarbete med en specialpedagog vilket varit svårt att få till. Placeringsgruppen har därför 
tagit fram rutinen själva men med stöd barn- och utbildningsförvaltningen vid behov. 

Projektet med intensivutredningar inom barngruppen har fortsatt under våren. Syftet med projektet är varierade 
utredningstider, att snabbare få ett bra beslutsunderlag och att möjliggöra för tidiga insatser. Projektet har 
utvärderats med goda resultat och ingår numera i den ordinarie verksamheten. 

Förberedelserna inför förvaltningens övergripande utvecklingsprojekt kring familjeorienterat arbetssätt har 
fortsatt. Projektet omfattar initialt ett sextiotal medarbetare från förvaltningen. Syftet med satsningen är att 
förbättra livssituationen för barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik samt underlätta arbetet för 
handläggare på samtliga enheter genom tydliga rutiner, en gemensam handlingsplan och samsyn kring vikten av 
ett familjeorienterat arbetssätt. 

Det finns ett fortsatt behov av att utveckla samarbetet Landstingets psykiatri och beroendevård kring personer 
med samsjuklighet. Ett viktigt verktyg i samverkan är samordnad individuell plan (SIP). Ambitionen att utveckla 
samverkan med landstinget för att nå gruppen samsjukliga har inte uppfyllts till den grad som är önskvärd och 
kommer vara en fråga som prioriteras även under 2019. 

Arbetet för en ökad brukardelaktighet och inflytande har fortsatt under 2018. Föreningen Inflytanderådet Solna 
bildades under våren och beviljades ett föreningsbidrag för 2018. Tre samverkansmöten mellan rådet och 
vuxenenheten har ägt rum under hösten.  Inflytanderådet och förvaltningen samarbetar kring det 
friskvårdsprojekt som startats upp under året. Gemensamma studiebesök på vuxenenhetens verksamheter har 
gjorts i syfte att få kunskap om hur önskemål och behov ser ut hos målgruppen gällande friskvård samt för att 
informera om de aktiviteter som finns i dagsläget. Samtlig personal på vuxenenheten har fått information om de 
friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga för att sprida det vidare enhetens klienter. I projektet samverkar 
förvaltningen även med Centrummottagningen, Sundbybergs stad samt olika träningsanläggningar i Solna. 

Barn- och ungdomsenheten och flyktingbarnenheten har implementerat nya BBIC (Barns behov i centrum) 
medan vuxenenheten har förberett implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum). IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för den som arbetar med vuxna personer utifrån socialtjänstlagen 
(SoL). En organisation för implementering av IBIC har tagits fram, processledare har utbildats och 
verksamhetssystemet anpassats för att förbereda uppstart av metoden. Under hösten har medarbetare vid 
vuxenenheten utbildats i arbetssättet. Arbetet med implementeringen kommer att fortsätta även under 2019. 

Myndighetssektionen inom vuxenenheten har i samarbete med övriga nordvästkommuner genomfört en BAS-
utbildning för nya socialsekreterare. BAS-utbildningen är en grundutbildning inom missbruks- och 
beroendevård. Respektive kommun ansvarar för varsin utbildningsdag och deltagarna kommer från de olika 
kommunerna. För Solnas räkning har bland annat representanter från det nybildade inflytanderådet deltagit i 
utbildningen. 
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Projekt Psykisk hälsa 2016-2020 fortskrider och under våren har en utbildning i lågaffektivt bemötande för 
personal inom socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kompetensförvaltningen genomförts. En annan satsning inom ramen för projektet är att personalgrupper inom 
barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som möter barn och ungdomar som flytt 
har erbjudits flykting- och traumarelaterad handledning. Handledningen har pågått under året och varit mycket 
uppskattad av personalen som deltagit. De har efterfrågat ytterligare handledningstillfällen och projektet har 
beslutat att utöka stödet till att gälla fler inom de två förvaltningarna. Under året har socialförvaltningens 
uppsökarteam tillsammans med beroendemottagningen i Solna/Sundbyberg och omvårdnadsförvaltningen 
samverkat kring äldre personer (65+) med missbruk/psykisk ohälsa. Gemensamma hembesök har gjorts, en del 
av dem tillsammans med hemtjänsten. 

Arbetet med våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, och våldsutövare har fortsatt under året. 
Nämnden har under året reviderat riktlinjer för våld i nära relation samt handlingsplan mot våld i nära relation. 
En stadsövergripande strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck antogs av kommunstyrelsen i 
november. Relationsvåldsteamet har under året arbetat aktivt med informationsinsatser både internt och externt, 
utbildning kring våld i nära relation har anordnats för nyanställda vid socialförvaltningen och 
omvårdnadsförvaltningen. Teamet har även utvecklat nya metoder och arbetat för att erbjuda tidiga insatser till 
både våldsutsatta och våldsutövare. 

Under året har den översyn som gjorts av nämndens kvalitetsdeklarationer slutförts, vilket innebär att nämnden 
har reviderat samtliga kvalitetsdeklarationer. 

Under året har totalt sex synpunkter och klagomål registrerats; fyra gällde bemötande och två avsåg 
handläggning. Inkomna synpunkter och klagomål har följts upp och åtgärdats inom berörda enheter. Antalet 
inkomna klagomål har minskat i jämförelse med föregående år och förvaltningen behöver följa upp vad detta 
beror på och informera samtliga medarbetare om synpunkter och klagomål och vikten av att hantera dessa i 
enlighet med angiven rutin. 

Två anmälningar från enskilda har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). I ett av dessa ärenden har 
IVO begärt ett yttrande från nämnden. Individ- och familjeomsorgsutskottet fattade 2018-10-25 beslut om 
yttrande till IVO. Svar från IVO har ännu inte kommit. 

Fem rapporter enligt lex Sarah har gjorts inom förvaltningens enheter. Ingen av dessa rapporter har resulterat i 
att en anmälan enligt lex Sarah gjorts till IVO. Från externa utförare har ingen information om lex Sarah-
rapporter inkommit till nämnden. 

Nämnden har under perioden beslutat om en tillsynsplan för 2018 vad avser tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

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 beskrivs de huvudsakliga internationella aktiviteterna under 2018. 

I april tog förvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen 
emot ett studiebesök från Haarlemmermeer, en kommun i Nederländerna. Särskilt fokus var på ekonomiskt 
bistånd, sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. 

Förvaltningen lyfter in det internationella perspektivet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling genom att ge 
förvaltningens medarbetare möjlighet att hämta inspiration och idéer från andra länder i Europa med syfte att 
utveckla den egna verksamheten. I november fick nio medarbetare från barn- och ungdomsenheten och 
vuxenenheten åka till Dublin inom ramen för ”Nyfiken på Europa”. I Dublin hölls en sammankomst kring 
modellen Signs of Safety med 450 deltagare från olika delar av världen. Representanter från barn- och 
ungdomsenheten höll en presentation utifrån arbetet med en familj där säkerhetsplanering genomförts. 
Sammanlagt hölls 28 presentationer på tre dagar. Presentationerna handlade om allt från implementering till 
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arbete med familjer utifrån de resurser som fanns i det aktuella landet. Det internationella utbytet kring Signs of 
Safety bidrar till att utveckla förvaltningens arbete med riskbedömningar och säkerhetsplaner vilket är ett viktigt 
verktyg i arbetet med att säkerhetsställa att barn och ungdomar inte far illa. 

Barn- och ungdomsenheten fick efter hemkomsten från Dublin ta emot utmärkelsen ”Årets internationalist 
2018” av Internationella kommittén med motiveringen: "För framgångsrikt arbete med att implementera Signs of 
Safety i den egna verksamheten och göra det så framgångsrikt så att de nu är ett gott exempel för andra 
organisationer i hela världen från Kanada till Kambodja." 

Likabehandlingsarbete 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga likabehandlingsaktiviteterna under 2018. 

Likabehandling är en del av förvaltningens värdegrund. Under året har två eftermiddagar för nyanställda inom 
socialförvaltningen anordnats på temat förvaltningens värdegrund. Syftet har varit att sprida kunskap och ge 
möjlighet till diskussion kring värdegrunden kopplat till den egna yrkesrollen. Tillfället under våren har 
utvärderats med gott resultat, särskilt uppskattat var möjligheten att utbyta erfarenheter med medarbetare från 
andra enheter. 

Under hösten har förvaltningens kontaktpersoner för likabehandlingsfrågor deltagit vid en konferens med temat 
"Inkluderande ledarskap i praktiken" som arrangerades av Diskrimineringsombudsmannen, 
Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen. 
Under dagen hölls seminarium med särskild inriktning på socialtjänsten. 

Under året har brukarinflytande varit en viktig fråga. Föreningen Inflytanderådet Solna bildades under våren och 
en överenskommelse mellan nämnden och föreningen har träffats gällande formerna för samverkan. Tre 
samverkansmöten mellan rådet och vuxenenheten har ägt rum under hösten. En brukarrevision genomfördes av 
Nytida boendestöd inför att boendestödsverksamheten övergick till egen regi. Övergången gjordes i februari 
2018 och planen är att verksamheten i egen regi följs upp med en ny brukarrevision under 2019. 

Relationsvåldsteamet har under året arbetat aktivt med informationsinsatser både internt och externt, utbildning 
kring våld i nära relation har anordnats för nyanställda vid socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. 
Teamet har även utvecklat nya metoder och arbetat för att erbjuda tidiga insatser till både våldsutsatta och 
våldsutövare. 

Miljöarbete 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018. 

Under året har nyanställda på förvaltningen erbjudits miljöutbildning i två steg, sammantaget har 33 personer 
deltagit vid utbildningstillfällena. Miljöutbildningen är fortsatt mycket uppskattad av deltagarna. 
Socialförvaltningens samordnare för miljöfrågor har informerat om förvaltningens miljöarbete under enheternas 
arbetsplatsträffar (APT). 

För att främja en effektiv resursanvändning i staden har förvaltningens medarbetare tillgång till miljöklassade 
tjänstebilar, tjänstecyklar och cykelpool. Förvaltningen har även arbetat aktivt med källsortering, inklusive 
matavfallsinsamling. Under våren har ett nytt stadsgemensamt avtal avseende källsortering inklusive matavfall 
trätt i kraft. Förvaltningen bytte leverantör under juni månad. 

Förvaltningen har även arbetat för ett ökat återbruk i staden, bland annat genom att vissa verksamheter erbjuder 
andrahandsbutiker men även genom att återbruka befintliga möbler och inventarier inom förvaltningen. Under 
hösten har Solna stad startat upp en digital återbruksportal, REKO, där stadens verksamheter och förvaltningar 
kan annonsera och hitta begagnade möbler, inredning och annan utrustning. Socialförvaltningen har inventerat 
överblivna möbler och lagt upp dessa för annons i portalen. 

På socialförvaltningen bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bidrar till att skapa sunda inomhusmiljöer. I 
samarbete med fastighetsägare kring exempelvis ventilation, ljudreducering och energieffektiv elektronik arbetar 
förvaltningen för säkra, funktionella och energieffektiva lokaler. 
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Medarbetare 
Nämnden har en plan för kompetensutveckling 2018 – 2020 som omfattar både förvaltningsövergripande och 
verksamhetsspecifika kompetensinsatser. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare med en verksamhet som 
kännetecknas av trivsel, utveckling och effektivitet. Medveten och systematisk kompetensutveckling är en viktig 
faktor för att såväl behålla som attrahera nya medarbetare. Medarbetarna erbjuds utvecklingsmöjligheter 
samtidigt som att en god kvalitet i socialtjänsten säkerställs. Satsningar gjorda under perioden är bland annat att 
berörda medarbetare har haft utbildning i Barnens behov i centrum (BBIC) och Signs of Safety vilket har 
inneburit säkrare utredningar och bättre förhandsbedömningar. 

Antalet tillsvidareanställa var vid årsskiftet 173 medarbetare vilket är en ökning med 1 medarbetare sedan 2017. 
Sjukfrånvaron är 8,6 procent vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med motsvarande period föregående 
år. Arbete med att sänka korttidssjukfrånvaron genom projekt ”Hållbar arbetshälsa” pågår och det är 22 
medarbetare som har haft korttidssjukfrånvaro jämför med 29 medarbetare 2017. Arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna går tillsammans regelbundet igenom om det förekommit kränkande särbehandling inom 
förvaltningen. Hittills har det inte förekommit. Alla nyanställda erbjuds en halv utbildningsdag i förvaltningens 
värdegrund som bland annat tar upp människors lika värde. 

Utredningsgruppen för barn 0-12 år har lagt grunden inför en förändring i arbetssätt med en uppdelning av 
gruppen i två team. Syftet med omställningen är att socialsekreterarnas arbete ska bli mer förutsägbart, att under 
en period kunna enbart fokusera på pågående ärenden, utredningar och insatser, öka variationen i utredningstid 
och att hitta metoder för att identifiera ärenden som kräver mindre arbetsinsats och de som har större behov av 
hjälp och stöd och på så vis få en jämnare ärendefördelning. Ett team tar emot alla nya ärenden i perioder om 8 
veckor och arbetar i de nya ärendena för att sedan i nästa period enbart arbeta i pågående ärenden. Första 
perioden startade i mitten av augusti.  Studenter från Socialhögskolan fick under hösten i uppdrag att göra en 
första utvärdering av arbetssättet, resultatet kommer att redovisas 2019. 

Framtida utmaningar och förändringar 
Baserat på utvecklingen under de senaste åren och prognoser från Migrationsverket är det troligt att en fortsatt 
anpassning av verksamheten inom flyktingbarnenheten krävs. Det kommer behövas fortsatt avveckling av HVB-
platser, samt att fler ungdomar framöver placeras i stödboenden. 

I januari 2019 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gällande psykiatrisk 
vård i kraft. Den nya utskrivningslagen innebär att samordningen och samspelet mellan de inblandade aktörerna 
är avgörande för att implementeringen blir lyckad. Vuxenenheten har under hösten förberett inför lagändringen 
genom att se över samverkansformerna med berörda aktörer. Förvaltningen bedömer att det finns tillräckliga 
personella förutsättningar inom organisationen för att hantera de ökade krav på tillgänglighet och åtgärder som 
lagförändringen innebär. 

Det är över 25 år sedan socialtjänstlagen senast var föremål för en översyn och 36 år sedan den trädde i kraft. 
Regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I 
delbetänkandet "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst" redogör utredningen för de 
bedömningar som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Fokus är huvudsakligen på ett förebyggande 
perspektiv där utredningen menar att kommunerna bör ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna 
det förebyggande arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Slutbetänkande 
ska lämnas senast den 1 juni 2020. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 
Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

HVB Barn- och unga 2017(via SKL Kommentus 
Inköpscentral, SKI) 

En överprövning har inkommit på upphandlingen. 

Stödboende (Via SKI) Anbud under utvärdering. 

Konsulentstödd familjehemsvård för barn och 
unga (via Stockholms Inköpscentral, STIC) 

Anbud under utvärdering. 

Strukturerad öppenvård för barn och unga (via 
STIC) 

Anbud under utvärdering. 

Hem för vård och boende (HVB) för barn och 
unga (via STIC) 

Anbud under utvärdering. 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser 
inom socialpsykiatri 

Avrop genomförda löpande under året. 
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för 
vuxna med missbruksproblematik 

Avrop genomförda löpande under året. 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för 
barn och unga 

Avrop genomförda löpande under året. 

Avtalsuppföljning 
Under våren har en förenklad avtalsuppföljning genomförts avseende nämndens avtal för familjerådgivning 
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Uppföljningen genomfördes i form av en ekonomisk kontroll 
av företagen samt en enkät till samtliga leverantörer. Sammantaget visade avtalsuppföljningen att Solnas 
leverantörer av familjerådgivning bedriver en väl fungerande verksamhet och att gällande avtal följs. De punkter 
som bedömts som bristfälliga vid 2017 års uppföljning har åtgärdats. 

Under hösten har en förenklad avtalsuppföljning gjorts avseende nämndens gruppboenden för psykiskt 
funktionsnedsatta. Uppföljningen genomfördes med fokus på de punkter som bedömdes som "fungerande" vid 
förra årets uppföljning och den plan för aktiviteter och kvalitetsutveckling som leverantören tagit fram. De 
punkter som vid 2017 års uppföljning bedömdes som ”fungerande” har åtgärdats och den samlade bedömningen 
är att  leverantören driver boenden i enlighet med gällande avtal och med god kvalitet. 

Under hösten har en ordinarie avtalsuppföljning gjorts avseende nämndens dynamiska inköpssystem för 
boendeplatser för ensamkommande. Samtliga leverantörer har kontrollerats utifrån ekonomisk ställning och 
tillståndsbevis från IVO. Därefter har de tre mest frekvent använda leverantörerna granskats i ytterligare två steg. 
Inledningsvis begärdes relevant dokumentation in och granskades och därefter genomfördes ett personligt möte 
med respektive verksamhet. Sammantaget visade avtalsuppföljningen att Solnas leverantörer av boendeplatser för 
ensamkommande bedriver en väl fungerande verksamhet i enlighet med gällande avtal. Vissa 
förbättringsområden har identifierats och kommer att följas upp med berörda verksamheter. 

Intern kontroll 
I enlighet med socialnämndens internkontrollplan har förvaltningen genomfört ett antal kontrollmoment av hur 
nämndens riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Resultatet av genomförda kontroller visar på 
mindre avvikelser gällande förhandsbedömningar av barn- och ungdom, kontroll av godkännande av jourhem, 
utredningstider, gemensamma handlingsplaner, barnkonsekvensanalyser, genomförandeplaner samt kontinuitet 
för brukare i samband med personalomsättning. Övriga områden som kontrollerats visar att gällande rutiner och 
riktlinjer följts. 

Utifrån genomförda kontroller är den samlade bedömningen en god intern kontroll inom nämndens 
ansvarsområde. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Verksamhet
sprocesser 

Handläggning av ärenden 
som rör tvångsvård enligt 
LVU i enlighet med gällande 
lagstiftning, riktlinjer och 
rutiner. 

Kontroll av att berörda medarbetare har 
fått information om aktuell lagstiftning 
och har god kännedom om regelverket. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Enkät har genomförts under 
vårterminen. Sammanlagt 14 svar har 
inkommit, 8 upplever att de har god 
kännedom om gällande lagstiftning och 
rutiner, 5 delvis och 1 nej. Utbildning i 
handläggning och dokumentation hålls 
regelbundet och för de handläggare som 
handlägger ärenden enligt LVU 
informeras de särskilt om gällande 
rutiner. 

Kontroll genom stickprov att 
handläggning av ärenden gällande 
tvångsvård enligt LVU görs korrekt. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Stickprov har genomförts under vår- och 
höstterminen. Sammanlagt har 13 
stickprov tagits fram. 2 av dessa visar på 
avvikelser gällande registrering i 
verksamhetssystemet. Enheten kommer 
att erbjuda ett utökat stöd när det gäller 
Treserva för att minimera 
felregistreringar. I övrigt inga avvikelser. 

• 

• 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Förhandsbedömningar görs 
enligt lagstadgad tidsfrist. 

Kontroll av samtliga avslutade 
förhandsbedömningar att tidsfrist hålls. 

 Kännbar avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på barn- och 
ungdomsenheten. Under vårterminen 
har 6,9 % av förhandsbedömningarna 
gått över tid utan ett giltigt 
förlängningsbeslut, under höstterminen 
var resultatet 6,3 %. Barn- och 
ungdomsenheten kommer att i berörda 
arbetsgrupper gå igenom vikten av att 
hålla lagstadgad tidsfrist och att tydligt 
dokumentera när det finns skäl att gå 
över denna. Internkontrollen visar även 
på viss felregistrering och enheten 
kommer att gå igenom gällande regler 
samt erbjuda ett utökat stöd när det 
gäller Treserva för att minimera 
felregistreringar. 

Godkännande av 
socialnämnd för privata 
jourhem att ta emot barn och 
ungdomar i enlighet med 
gällande lagstiftning och 
rutiner. 

Kontroll med berört företag att 
godkännande finns i samtliga 
aktuella/nytillkomna ärenden. 

 Lindrig avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på barn- och 
ungdomsenheten och 
flyktingbarnenheten. På barn- och 
ungdomsenheten har sammanlagt 47 
jourhem kontrollerats och 4 av dessa 
saknade godkännande. Av dessa är 1 
numera godkänt och 3 avslutade. 
Enheten kommer att gå igenom rutinen 
för jourhemsplacering med 
utredningsgrupperna. 

På flyktingbarnenheten framkommer 
inga avvikelser. 

Utredningstider i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Kontroll via verksamhetssystemet att 
lagstadgade utredningstider hålls  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts vid fyra tillfällen 
på barn- och ungdomsenheten och 
flyktingbarnenheten. Resultatet 
redovisas i form av hur många procent 
av utredningarna som överskridit 
lagstadgad utredningstid utan ett giltigt 
förläningsbeslut. 

Resultatet för utredningsgruppen barn: 
Q1: 2,86 %, Q2: 4,35%, Q3: 3,7%, Q4: 
3,6% 

Resultatet för utredningsgruppen 
ungdom: Q1: 8,7 %, Q2: 13 %, Q3: 
13,3 %, Q4: 13,2% 

Resultatet för utredningsgruppen 
flyktingbarn: Q1: 8,96 %, Q2: 13,11%, 
Q3: 2,86%, Q4: 0% 

Arbetet med utredningstider är ett 
kontinuerligt utvecklingsområde. 
Utredningstiderna följs upp vid 
ärendedragning och ett utökat stöd i 
verksamhetssystemet kommer att ges 
för att minimera felregistreringar. 
Ungdomsgruppen kommer framöver att 
följa upp utredningstider varannan vecka 
och undersöka med berörda 
medarbetare vad som gör att tiderna 
överskrids och hur det kan förhindras. 

Familjehemsplacerade 
barns skolgång ska följas 
upp. 

Kontroll via stickprov, tio ärenden per 
enhet av dokumentation i 
individärenden. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på barn- och 
ungdomsenheten. Inga avvikelser har 
identifierats. 

  

• 

• 
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 Handläggning av ärenden 
som rör tvångsvård enligt 
LVM i enlighet med gällande 
lagstiftning, riktlinjer och 
rutiner 

Kontroll av att berörda medarbetare har 
fått information om aktuell lagstiftning 
och har god kännedom om regelverket 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Enkät har genomförts under vårterminen 
på vuxenenheten bland de 5 
socialsekreterare som handlägger 
ärenden enligt LVM. Sammanlagt har 3 
svar inkommit av totalt 5 tillfrågade, 2 
personer upplever att de har god 
kännedom om gällande lagstiftning och 
rutiner och 1 delvis. 

Kontroll via stickprov att handläggning 
av ärenden som rör tvångsvård görs i 
enlighet med gällande lagstiftning, 
riktlinjer och rutiner. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Stickprov har genomfört under vår- och 
höstterminen på vuxenenheten på 
samtliga ärenden enligt LVM under 
perioden. Inga avvikelser har 
identifierats. 

Förhandsbedömningar vid 
orosanmälningar gällande 
vuxna med missbruk eller 
psykisk funktionsnedsättning 
inkl. bedömning om ev. 
LVM-utredning 

Kontroll via stickprov av dokumentation i 
individärenden.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Stickprov har genomförts under vår- och 
höstterminen på vuxenenheten. Inga 
avvikelser har identifierats. 

Vid resursplanering för 
vuxna med missbruk eller 
psykisk funktions-
nedsättning ska den 
enskildes behov vägas mot 
de insatser öppenvården 
kan erbjuda. 

Bedömning utifrån fem ärenden med 
följande indelning två missbruksärenden, 
två socialpsykiatriärenden och ett 
samsjukärende. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Stickprov har genomförts under vår- och 
höstterminen vid vuxenenheten. Inga 
avvikelser har identifierats. 

Ensamkommande barn- och 
ungdomars skolgång ska 
följas upp. 

Kontroll av dokumentation görs via 
stickprov.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på flyktingbarnenheten. Inga 
avvikelser har identifierats. 

Förebygga att barn och 
ungdomar som får avslag på 
ansökan om PUT inte far 
illa. 

Genomgång av samtliga aktuella 
ärenden att rutiner följs.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på flyktingbarnenheten. Inga 
avvikelser har identifierats. 

Placeringar av nyanlända 
hos anhöriga. 

Kontroll att rutiner för 
skyddsbedömningar följs genom 
stickprov 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på flyktingbarnenheten. Inga 
avvikelser har identifierats. 

Gemensamma 
handlingsplaner i ärenden 
där klienten är aktuell vid 
både ekonomi & 
vuxenenhet. 

Kontroll via stickprov av tio 
gemensamma ärenden.  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten och 
vuxenenheten. Totalt 10 ärenden har 
kontrollerats och 7 av dessa har en 
gemensam handlingsplan. Berörda 
sektionschefer kommer framöver att vid 
ärendegenomgång säkerställa att en 
gemensam handlingsplan finns. 

Samråd inför väsentliga 
beslut när klienter är aktuella 
på flera enheter. 

Kontroll via stickprov att rutiner för 
gemensam handläggning följs.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
Kontroll har genomförts under vår- och 
höstterminen på samtliga enheter. Inga 
avvikelser har identifierats. 

Dokumentation i enlighet 
med lagstiftning, riktlinjer, 
rutiner etc. 

Kontroll via stickprov att riktlinjer och 
rutiner för dokumentation följs  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts under vår- och 
höstterminen vid ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten och 
vuxenenheten. Sammanlagt har 20 
stickprov gjorts varav 5 saknar 
barnkonsekvensanalys. Berörda 
sektionschefer kommer framöver att vid 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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ärendedragning kontrollera att 
barnkonsekvensanalyser finns i samtliga 
ärenden där det finns barn. 

Genomförandeplaner 
upprättade av utförare i 
såväl egen regi och 
upphandlade utförare, 
avseende verkställighet av 
biståndsbedömda insatser. 

Kontroll via stickprov att riktlinjer och 
rutiner för genomförandeplaner följs.  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin vid barn- och 
ungdomsenheten, flyktingbarnenheten 
och vuxenenheten. På barn- och 
ungdomsenheten finns 
genomförandeplaner i 13/20 insatser. På 
flyktingbarnenheten finns 
genomförandeplan i 18/20 insatser. På 
vuxenenheten finns genomförandeplan i 
11/20 insatser. 

För barn- och ungdomsenheten är det i 
huvudsak genomförandeplaner för 
externa insatser som saknas, enheten 
behöver förbättra informationen till 
externa utförare om att de ska inkomma 
med en genomförandeplan inom tre 
veckor efter uppstartsmötet samt att följa 
upp att dessa kommer in. För 
vuxenenheten är det främst 
genomförandeplaner för interna insatser 
som saknas, genomförandeplaner 
upprättas muntligen med klienten i 
dessa ärenden men rutinerna för att 
dokumentera överenskommelsen har 
inte följts. Enheten har under hösten 
infört IBIC som bättre kommer att 
säkerställa dokumentationen under ett 
ärendes genomförande. 

Kontinuitet för brukare i 
samband med 
personalomsättning. 

Kontroll via stickprov att rutiner för att 
säkra kontinuitet följs.  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts under 
vårterminen vid samtliga enheter. 
Sammanlagt har 21 socialsekreterare 
som övertagit ett ärende besvarat 
enkäten. Resultatet visar på vissa 
avvikelser främst vid ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten som jobbat 
vidare med frågan under sina 
planeringsdagar. 

En viktig aspekt i en väl fungerande 
överlämning är dokumentation. 
Enheterna har årligen ett 
utbildningstillfälle kring handläggning 
och dokumentation men tillämpningen 
av rutiner kring handläggning och 
dokumentation är ett kontinuerligt 
utvecklingsområde. 

Uppföljning av beslut från 
domstol som går 
förvaltningen emot. 

Kontroll av samtliga beslut från domstol 
att besluten följs upp.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har gjort av samtliga domar som 
gått nämnden emot inom barn- och 
ungdomsenheten, vuxenenheten och 
ekonomi- och arbetsmarknadsenheten. 
Samtliga domar har följts upp och 
åtgärdats. 

 

  

• 
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Verksamhetsmått 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten 

Antal hushåll med utbetalningar 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 178 182 188 174 187 184 201 179 172 195 223 272 

2017 213 235 223 168 235 215 197 190 203 221 230 231 

2018 205 191 197 187 184 164 184 182 156 188 176 180 

Snittbidrag per månad 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 10 164 10 702 10 942 9 238 10 013 9 712 8 944 9 666 8 699 7 807 7 537 8 035 

2017 7 505 6 683 7 192 6 818 8 161 7 127 7 770 6 540 6 995 7 914 7 693 9 073 

2018 9 509 10 347 9 374 9 546 9 811 8 585 9 142 7 883 8 584 8 320 8 282 7 597 

Barnenheten 

Familjehemsvård, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 50 43 46 45 46 47 43 42 42 42 42 43 

2017 43 41 44 43 44 46 46 47 46 42 43 47 

2018 50 45 45 48 48 46 45 46 43 41 41 38 

Familjehemsvård, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 1 539 1 247 1 367 1 350 1 405 1 335 1 324 1 279 1 203 1 249 1 243 1 303 

2017 1 296 1 142 1 248 1 287 1 364 1 375 1 362 1 420 1 348 1 279 1 290 1 416 

2018 1 451 1 240 1 385 1 350 1 432 1 380 1 337 1 357 1 219 1 271 1 162 1 178 

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

2017 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 

2018 2 2 1 4 4 4 1 1 0 0 1 1 

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 31 33 34 30 62 60 31 31 30 19 30 31 

2017 9 0 0 0 3 5 62 45 56 31 30 31 

2018 50 37 31 109 124 38 31 31 0 0 6 21 

Ungdomsenheten 

Familjehemsvård, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 11 11 12 13 14 18 17 17 14 13 15 13 

2017 14 12 12 14 15 17 17 15 14 13 13 13 

2018 10 12 8 9 12 11 10 11 9 12 12 13 

Familjehemsvård, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 328 272 352 373 386 457 482 484 346 372 413 403 

2017 393 336 372 372 404 469 508 429 388 377 389 342 

2018 292 284 225 244 363 317 285 308 270 322 360 360 
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Dygnetruntplaceringar, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 20 21 21 23 20 21 21 20 23 23 22 23 

2017 19 21 20 17 16 16 12 13 13 13 14 14 

2018 13 11 8 8 10 9 10 10 11 11 12 13 

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 621 628 696 659 621 620 648 617 663 710 645 641 

2017 577 555 574 466 495 436 346 391 321 378 390 380 

2018 373 224 227 212 289 260 271 245 326 317 299 370 

Flyktingbarnenheten 

Transitbarn (ej anvisade), antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 180 29 13 19 19 21 19 13 19 15 13 12 

2017 11 12 7 9 15 13 16 31 27 19 14 10 

2018 10 6 9 15 7 8 17 3 0 0 0 0 

Asylbarn (anvisade), antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 71 70 67 61 60 55 53 50 48 46 42 42 

2017 41 41 46 44 36 35 35 34 33 27 25 25 

2018 23 20 19 18 18 16 18 17 14 14 12 12 

Barn med permanent uppehållstillstånd, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 83 80 82 82 79 82 83 85 85 86 90 90 

2017 90 88 91 89 94 93 92 91 84 75 68 66 

2018 59 57 53 51 51 50 47 47 44 43 42 39 

Barn med tillfälligt uppehållstillstånd, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 

2018 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Vuxenenheten 

Dygnetruntplaceringar missbruk, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 16 16 15 14 12 10 9 6 4 7 6 4 

2017 5 8 7 8 9 8 9 6 6 5 5 4 

2018 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 5 6 

Placering enligt LVM, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

2017 1 1 1 0 0 1 2 1 2 3 3 4 

2018 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 

Missbruk, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 434 436 455 340 351 286 309 168 152 228 190 181 

2017 166 240 246 217 206 199 241 191 173 221 207 225 

2018 155 161 126 90 103 72 93 115 120 165 178 126 
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Dygnetruntplaceringar socialpsykiatri, exkl. egna gruppboenden 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 14 14 14 14 12 13 13 13 13 13 13 13 

2017 13 13 13 12 12 13 12 12 12 12 13 13 

2018 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 

Socialpsykiatri, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 434 377 434 406 403 390 403 403 390 403 390 403 

2017 403 364 396 360 372 373 372 372 360 372 390 403 

2018 403 439 372 360 370 360 372 372 360 402 392 390 

Dygnetruntplaceringar samsjuklighet, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 12 14 14 11 9 8 10 10 8 11 13 11 

2017 13 11 13 14 15 18 17 16 11 14 13 10 

2018 9 10 8 8 6 9 10 8 6 7 9 9 

Samsjuklighet, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2016 325 361 382 252 203 228 280 294 239 283 318 289 

2017 389 261 385 400 367 449 481 411 320 319 305 263 

2018 278 250 203 212 158 187 243 208 150 209 209 281 

Återrapportering av vissa nämndbeslut 
I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut redovisas i samband med delårsrapporter och 
bokslut kortfattat verkställigheten av vissa beslut som fattats av nämnden under aktuell period. Under året har 
socialnämnden sammanträtt vid åtta tillfällen. Fyra beslut kvarstår från föregående år. Ärenden som rör icke 
verkställda beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. 

SN 2017-11-14 

Ärende: Upphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga (SN/2017:190) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn 
och unga via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för 
Solna stads räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 
Återrapportering: Utvärdering av inkomna anbud pågår. 

Ärende: Upphandling av strukturerad öppenvård för barn och unga (SN/2017:191) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av strukturerad öppenvård för barn och unga 
via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna stads 
räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 
Återrapportering: Utvärdering av inkomna anbud pågår. 

Ärende: Upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga (SN/2017:192) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn 
och unga via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för 
Solna stads räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 
Återrapportering: Utvärdering av inkomna anbud pågår. 

SN 2017-12-12 

Ärende: Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön för socialsekreterare (SN/2017:153) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande över motionen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 
med förslag om att motionen avslås. 
Återrapportering: Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen 2018-04-16. Kommunfullmäktige beslutade 2018-
12-17 att avslå motionen. 
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SN 2018-02-20 

Ärende: Uppsägning av samverkansavtal avseende relationsvåldcentrum (SN/2017:219) 
Beslut: Socialnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma när ny information 
finns i ärendet. 
Återrapportering: Information lämnades till nämnden 2018-09-18 och förvaltningen återkommer när ny 
information finns att delge. 

SN 2018-03-13 

Ärende: Yttrande över motion av motion av Vänsterpartiet om kvalificerade fältassistenter (SN/2017:188) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande över motionen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse. 
Återrapportering: Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2018-04-16. Kommunfullmäktige beslutade 2018-
12-17 att anse motionen besvarad. 

SN 2018-05-08 

Ärende: Upphandling: SKI HVB Barn och unga (SN/2018:66) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att anmäla sitt deltagande till SKI:s upphandling av HVB Barn och unga. 
Återrapportering: En överprövning har inkommit på upphandlingen 

Ärende: Upphandling: SKI Stödboende för barn och unga (SN/2018:65) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att anmäla sitt deltagande till SKI:s upphandling av Stödboende för Barn och 
unga. 
Återrapportering: Utvärdering av inkomna anbud pågår. 

2018-09-18 

Ärende: Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck (SN/2018:91) 
Beslut: Socialnämnden beslutar att som remissvar på ”Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck” överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med tillägget att under stycke två bör även andra 
förvaltningar involveras i det förebyggande arbetet. 
Återrapportering: Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 att anta strategin och överlämna den till berörda 
nämnder för verkställande. 

2018-10-16 

Ärende: Inriktning på socialförvaltningens arbete med brukarmedverkan/ brukarundersökningar (SN/2018:122) 
Beslut: Socialnämnden tar del av redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
brukarmedverkan/brukarundersökningar med inriktning på fler mer kvalitativa undersökningar samt att senast 
på första nämnden efter årsskiftet presentera en plan för uppföljningar och undersökningar under 2019. 
Återrapportering: En plan för uppföljningar under 2019 presenteras vid nämnden efter årsskiftet. 
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