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Årsredovisning 2020 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av årsredovisning för 2020. 
 
Sammanfattning 
Den pågående pandemin (Covid-19) har på olika sätt haft inverkan på nämndens verksamhet. 
Nämnden bedömer att verksamheten har hanterat situationen väl och kunnat ställa om arbetssätt 
och metoder för att säkerställa att stadens medborgare får det stöd de har rätt till även under den 
pågående pandemin. Nämnden har mobiliserat resurser och utvecklat arbetssätt för att säkerställa 
samma kvalitet som tidigare. 
 
Vilken effekt den pågående pandemin kommer att ha på socialnämndens verksamhet på sikt är 
svårt att avgöra. De risker som identifierats är att det på sikt kan komma att påverka 
arbetslösheten i Solna och leda till en ökning gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser, en ökad psykisk ohälsa hos befintliga klienter och/eller generera ett 
större antal nya ansökningar om stöd och orosanmälningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 om fyra mål för 
socialnämnden. Samtliga mål bedöms som uppfyllda. 
 
Nämndens nettokostnader uppgår till 202,9 mkr, vilket innebär ett överskott på 25,5 mkr mot 
budget. Överskottet förklaras framförallt av lägre bruttokostnader på 23,1 mkr. 
Personalkostnaderna visar ett överskott på 9,1 mkr mot budget och beror på lägre kostnader för 
familjehemslöner, senarelagda tillsättningar av vakanser, fördröjd extern process av rekrytering av 
offentligt skyddat anställda samt ökad sjukfrånvaro på grund av den pågående pandemin. Köp av 
verksamhet visar ett överskott på 5,6 mkr avseende externa vårdplatser på hem för vård och 
boende (HVB) för vuxna och ensamkommande flyktingbarn samt heldygnsvård inom 
konsulentstödda jour- och familjehem för barn och ungdomar. Avvikelsen på 8,7 mkr mot 
budget för övriga kostnader beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd. 
 
Nämndens intäkter är 2,4 mkr högre än budget, vilket beror främst på en engångsersättning från 
Migrationsverket avseende ett tidigare överklagat beslut samt att staten ersatt kommunen för 
sjuklönekostnader. 
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- Socialnämndens årsredovisning 2020 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den pågående pandemin (Covid-19) har på olika sätt haft inverkan på nämndens verksamhet. Nämnden bedömer 
att verksamheten har hanterat situationen väl och kunnat ställa om arbetssätt och metoder för att säkerställa att 
stadens medborgare får det stöd de har rätt till även under den pågående pandemin. Nämnden har mobiliserat 
resurser och utvecklat arbetssätt för att säkerställa samma kvalitet som tidigare. 

Vilken effekt den pågående pandemin kommer att ha på socialnämndens verksamhet på sikt är svårt att avgöra. De 
risker som identifierats är att det på sikt kan komma att påverka arbetslösheten i Solna och leda till en ökning 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, en ökad psykisk ohälsa hos befintliga klienter och/eller 
generera ett större antal nya ansökningar om stöd och orosanmälningar. 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 om fyra mål för socialnämnden. 
Samtliga mål bedöms som uppfyllda. 

Nämndens nettokostnader uppgår till 202,9 mkr, vilket innebär ett överskott på 25,5 mkr mot budget. Överskottet 
förklaras framförallt av lägre bruttokostnader på 23,1 mkr. Personalkostnaderna visar ett överskott på 9,1 mkr mot 
budget och beror på lägre kostnader för familjehemslöner, senarelagda tillsättningar av vakanser, fördröjd extern 
process av rekrytering av offentligt skyddat anställda samt ökad sjukfrånvaro på grund av den pågående pandemin. 
Köp av verksamhet visar ett överskott på 5,6 mkr avseende externa vårdplatser på hem för vård och boende (HVB) 
för vuxna och ensamkommande flyktingbarn samt heldygnsvård inom konsulentstödda jour- och familjehem för 
barn och ungdomar. Avvikelsen på 8,7 mkr mot budget för övriga kostnader beror främst på lägre kostnader för 
försörjningsstöd. 

Nämndens intäkter är 2,4 mkr högre än budget, vilket beror främst på en engångsersättning från Migrationsverket 
avseende ett tidigare överklagat beslut samt att staten ersatt kommunen för sjuklönekostnader. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den pågående pandemin har på olika sätt haft inverkan på nämndens verksamhet. Nämnden bedömer att 
verksamheten har hanterat situationen väl och kunnat ställa om arbetssätt och metoder för att säkerställa att stadens 
medborgare får det stöd de har rätt till även under den pågående pandemin. Nämnden har mobiliserat resurser och 
utvecklat arbetssätt för att säkerställa samma kvalitet som tidigare. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har 
under våren gjort en tillsyn av socialtjänsten i Stockholms län och Region Gotland för att granska arbetet med att ge 
stöd och skydd till barn och unga som riskerar att fara illa under den pågående pandemin. Tillsynen visar att trots 
utmaningar med bland annat bemanning och en ovana av att använda digitala verktyg har det funnits en hög 
förmåga att ställa om och anpassa sig till rådande situation. 

Flertalet riskbedömningar har gjorts med personal och fackliga representanter som tillsammans identifierat 
riskområden och kommit fram till lösningar. Många medarbetare har delvis förlagt arbetet till hemmet med en viss 
regelbundenhet på arbetsplatsen för att minska risk för smittspridning men samtidigt skapa stabilitet i 
personalsituationen. Personal har hela tiden funnits på plats i tillräcklig utsträckning för att bedriva en verksamhet 
med kvalitet. Många möten har skett via digitala hjälpmedel vilket lett till kortare, effektiva möten men en fördjupad 
samverkan har varit svårare att uppnå vid digitala möten. Flertalet alternativa mötessätt har varit positiva och 
kommer tas tillvara framöver. 

Inga konkreta effekter har ännu synts på nämndens ärendeinflöde med anledning av den pågående pandemin. 
Aktualiseringar av barn- och ungdom har ökat, framförallt i redan pågående utredningar. Bedömning görs att de 
ärenden som inkommit under året gällande barn är allvarligare jämfört med tidigare och att de till större del har varit 
relaterade till föräldrars missbruk eller psykisk ohälsa. Den pågående pandemin kan ha viss påverkan då en del 
familjer haft en ansträngd situation och barn som har varit hemma från skolan mer än vanligt. Gällande ungdomar 
är det främst ungdomar med komplex problematik, inte sällan med diagnoser, som ställer stora krav på föräldraskap 
och samordning mellan olika huvudmän för att kunna uppnå en fungerande hemsituation. Gällande ekonomiskt 
bistånd syns ännu ingen ökning av antalet ansökningar om försörjningsstöd. 

Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och med anledning av detta gjordes en översyn av nämndens 
barnkonsekvensanalyser och en workshop anordnades med hela ekonomi- och arbetsmarknadsenheten för att öka 
användningen av analysen i ärenden med barnfamiljer. Nämndens fortsatta arbete med Signs of Safety medför även 
det en ökad delaktighet för barn och ungdomar, vilket ligger i linje med Barnkonventionens intentioner. 
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Signs of Safety har spridits i verksamheten genom introduktion till nyanställda och samarbete mellan barn- och 
ungdomsenheten och vuxenenheten i säkerhetsplaneringsärenden. Metodstödjarna på barn- och ungdomsenheten 
har genomfört en grundutbildning i Signs of Safety där berörda medarbetare från vuxenenheten har deltagit. 
Utvärdering av utbildningen visar att deltagarna var mycket nöjda. Barn- och ungdomsenheten har planerat 
aktiviteter och satt upp mål för respektive arbetsgrupp för att ta nästa steg i implementeringen av metoden. En 
utvärderingsmodell från Signs of Safety har använts för att förbättra det interna arbetssättet och har bland annat 
använts för att utvärdera erfarenheterna av stödboende i egen regi. 

Nämndens övergripande utvecklingsprojekt kring familjeorienterat arbetssätt har fortsatt enligt 
implementeringsplanen. Syftet med satsningen är att erbjuda ett samordnat stöd för barn och föräldrar i familjer där 
det förekommer missbruk och/eller psykisk ohälsa. 

Under våren har Kometkurser anordnats i samverkan med barn- och utbildningsnämnden. Komet är ett 
föräldrastödprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna tre till elva år, som ofta hamnar i konflikt med 
sitt barn. Under hösten har inga kurser kunnat anordnas med anledning av den pågående pandemin och 
Kometledarna har istället lagt grunden för att framöver kunna erbjuda kursen digitalt. 

Implementering av individens behov i centrum (IBIC) inom vuxenenheten fortsätter. IBIC är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt för den som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning enligt 
socialtjänstlagen (SoL). 

En gemensam projektgrupp bestående av handläggare från vuxenenheten och omvårdnadsnämnden har under 2020 
utvecklat samverkan i gemensamma ärenden som exempelvis samsjuklighet. 

Uppföljning av handlingsplan mot våld i nära relation visar att både syfte och delmål har uppnåtts under 2020. 

Uppföljningen av strategisk plan för att motverka utestängning från bostadsmarknaden visar att nämnden arbetar 
aktivt utifrån planen. Stöd att söka bostad, förebyggande arbete för att hindra vräkning, boendestöd, samarbete med 
Bostadsstiftelsen Signalisten, en ökad genomströmning i nämndens lägenheter och uppsökande arbete är områden 
som har utvecklats och förbättrats. Den kartläggningen som gjordes hösten 2019 visar att hemlösheten minskat och 
majoriteten av de som var hemlösa enligt Socialstyrelsens fyra kategorier befann sig i socialnämndens 
träningslägenheter eller väntade på att ta över socialt kontrakt. Ny kartläggning av hemlöshet kommer att 
genomföras under hösten 2021. 

Socialnämndens handlingsplan för fortsatt arbete med hemmaplanslösningar pågår enligt plan. För att bättre fånga 
upp unga vuxna med missbruk har barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten fördjupat den interna samverkan 
för övergången mellan de två enheterna och utformat insatser som bättre svarar upp mot unga vuxnas behov. 
Enheterna har under året sett över befintliga riktlinjer och rutiner samt utarbetat nya där behov funnits. 

Projekt ”Uppdrag Psykisk hälsa” fortskrider enligt den lokala handlindplanen. Sedan hösten 2018 driver 
vuxenenheten ett friskvårdsprojekt för personer med psykisk ohälsa/missbruk inom ramen för projektet. Flera 
friskvårdsaktiviteter har anpassats till enbart utomhusaktiviteter, dock har grupperna ”Dans för Hälsa” genomförts 
som planerat inomhus i små grupper. 

Enligt socialnämndens handlingsplan för suicidprevention har en utbildning i psykisk livräddning/ suicidprevention 
genomförts digitalt för medarbetare i staden samt för allmänheten. Utbildningsmaterial Psyk-E bas har publicerats 
på stadens intranät för att möjliggöra för arbetsgrupper att ha temautbildningar i psykisk ohälsa. Verksamheten har 
också upprättat en rutin för akut suicidhot hos brukare och en rutin för berörd medarbetare vid suicidalt beteende 
eller suicid hos brukare. 

Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att upprätthålla sina åtaganden i kvalitetsdeklarationen och följer 
uppfyllelsen genom nyckeltal, intern kontroll och inkomna synpunkter och klagomål. Nämnden har en etablerad 
rutin för hantering av synpunkter och klagomål som samtliga nyanställda informeras om. Synpunkter och klagomål 
hanteras av närmaste chef som vid behov implementerar nya rutiner och arbetssätt utifrån identifierade brister. 
Under året har 21 synpunkter och klagomål registrerats och hanterats inom respektive enhet. 

Sju rapporter enligt lex Sarah har upprättats under året varav tre har bedömts vara inom ramen för lex Sarah. Dessa 
tre har utretts inom nämnden och lett till vidareutveckling av verksamheten. Ingen av rapporterna har bedömts 
föranleda en anmälan till IVO. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Socialnämndens 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 psykisk funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i 
samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti 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 att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan 
med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

• • • 
■ 

• • • • 
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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 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under året har minskat från 422 till 377 i jämförelse med 2019. 
Medelbiståndet har minskat från 8 719 till 8 591 kronor per månad. Antalet hushåll som haft utbetalning varje 
månad under året har minskat från 42 under 2019 till 41 under 2020. 

Under året har 89 personer varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika former, främst offentligt 
skyddat arbete (OSA)). Det är en minskning i jämförelse med föregående år och beror i huvudsak på den pågående 
pandemin som inneburit en lägre genomströmning. 5 personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till egen 
försörjning (studier, pension och annan försörjning). 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Handläggarna på ekonomi- och arbetsmarknadsenheten har haft tätare kontakt med klienter under våren i 
syfte att bygga relationer och skapa möjligheter till förändringsarbete. Den pågående pandemin har dock 
försvårat fysiska träffar och hembesök och enheten har därför jobbat mer med telefon och digitala 
lösningar. Hembesök har skett när det inte har gått att slutföra utredningen på annat sätt. 

• Arbetet med tidiga insatser för att förhindra långvarigt försörjningsstödsberoende har pågått under året i 
den mån det varit möjligt då inflödet hos arbetsmarknadsgruppen varit begränsat under pågående 
pandemin. 

• Samtliga klienter med ärenden som pågått längre än tre månader har en handlingsplan som sammanfattar 
vad klienten och handläggaren kommit överens om. Målsättningen är att alla som beviljas bistånd deltar i 
någon form av aktivitet utifrån sin egen förmåga med utgångspunkt i att alla behövs. 

• Klienter som saknar arbetsförmåga erbjuds särskilda utrednings- och stödinsatser. Tillsammans med 
konsultläkare och konsultpsykolog och genom arbetsmarknadsinsatser jobbar enheten aktivt med de 
klienter som saknar arbetsförmåga vilket har resulterat i att några klienter istället blivit berättigade till 
sjukersättning. 

• Arbetsmarknadsgruppen har fortsatt att ge stöd till de personer som idag har OSA-anställning att ta sig 
vidare till annan anställning, dock har genomströmningen hos arbetsmarknadsgruppen varit begränsad 
under året. 

 
 

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 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Under året har 83 brukare deltagit i sysselsättning och 265 i öppenvårdsinsatser, vilket ligger på liknande nivå som 
2019 då antalet var 84 respektive 248. De senaste två åren har tendensen varit att antalet brukare i 
öppenvårdsinsatser minskat något då färre personer ansökt om missbruksvårdande insatser. Under 2020 har antal 
personer i öppenvårdsinsatser ökat något vilket i huvudsak förklaras av en ökning gällande boendestöd. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• De interna öppenvårdsresurserna samordnas vilket leder till en ökad flexibilitet och möjlighet till ett mer 
individanpassat stöd. Under året har öppenvårdsresurser förstärkt Väntorps verksamhet för att bidra med 
kompetens gällande missbruk/beroende. Antalet lägenheter med ett kombinerat intensivt stöd har utökats 
för att ge ett mer individanpassat stöd. 

• Verksamheten har gjort anpassningar för att möjliggöra fortsatt stöd till brukare och klienter under den 
pågående pandemin, bland annat genom digitala lösningar för boendestöd, möten och kontakter samt 
genom att förlägga friskvårdsaktiviteter utomhus. 

• Individens behov i centrum (IBIC) används vid utredning för att bedöma individers behov. Arbetssättet ger 
underlag för att strategiskt planera insatser med fokus på den enskildes behov, arbeta mot uppsatta mål 

• 

• 
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samt ökar förutsättningarna för att mäta effekten av insatser. För personer med beroendeproblematik 
används även Addiction Severity Index (ASI) och Uppföljning och beskrivning av åtgärder (UBÅT) som 
komplement. 

• Arbetet för ett ökat brukarinflytande har fortsatt under året. Regelbundna möten med Inflytanderådet har 
genomförts i syfte att öka brukarinflytandet i verksamheten. Nätverksteamet används för att inkludera 
klienters/brukares nätverk vid planering och genomförande av insatser. Samtliga ärenden med en samtidig 
kontakt med Regionen erbjuds att upprätta en samordnad individuella plan (SIP). 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar har ökat från 1 671 till 1 903 i jämförelse med föregående år. 
Ungefär två tredjedelar av anmälningarna gäller barn 0-12 år. Tendenserna är desamma som på nationell nivå. 
Socialstyrelsens nationella kartläggning visar att det generellt har skett en stor ökning av antalet anmälningar de 
senaste tio åren, vilket förklaras av en ökad kunskap om anmälningsskyldigheten och medvetenhet om barns 
situation. Socialstyrelsen har även gjort en kartläggning av den pågående pandemins effekter på anmälningar 
gällande barn till socialtjänsten som visar att antalet anmälningar ökat även nationellt. 

Antalet aktualiseringar och inledda utredningar gällande barn 0-12 år fortsätter att öka något över tid. Däremot 
minskar antalet placeringar i familjehem för denna grupp. Aktualiseringar gällande ungdom 13-20 år har ökat något 
och antalet inledda utredningar ligger på liknande nivå som föregående år. Antalet placeringar för ungdomar ligger 
på liknande nivå som föregående år. Totalt sett har antalet barn och ungdomar som är aktuella för insats ökat något, 
från 344 till 359 i jämförelse med 2019. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Barn- och ungdomsenheten har fortsatt arbetet med att effektivisera utredningsarbetet och erbjuda tidigare 
stöd. Det sker dels genom olika utredningsmodeller, där omfattningen av dokumentation kan varieras 
beroende på ärendetyp, dels genom att använda den sammanfattning av oro och beskrivning av framtida 
risk som tas fram i säkerhetsplaneringar. Ärenden med hög risk för att barn/ungdomar riskerar att fara illa 
väljs ut till säkerhetsplaneringsärenden. 

• Kriterier för att vikta ärendens tyngd har tagits fram för att på så sätt bedöma ärendets omfattning. Syftet är 
dela att korta ned och effektivisera utredningsarbetet och dels att bedöma arbetsbelastning och säkerställa 
en god arbetsmiljö. 

• Mottagningsgruppen tillämpar en snabbare insatsbedömning i de ärenden det bedöms lämpligt och där det 
har varit möjligt har akuta nätverksmöten genomförts inför placering. Syftet är att familjer ska få hjälp 
snabbare och att deras förtroende för socialtjänsten ska öka. Mottagningsgruppen har arbetat vidare med 
komprimerade förhandsbedömningar och det arbetet är en fortsatt pågående process.  

• Insatsen stödboende i egen regi har prövats vid några tillfällen och erfarenheten har lett till nya rutiner som 
ska användas framöver för att kunna bedöma lämplighet och resultat för berörda ungdomar. 

• Ett enkätformulär har tagits fram för utvärdering av intern och extern öppenvård. Enkäten har börjat 
användas under året och målet är att den framöver ska användas vid avslut av samtliga öppenvårdsinsatser. 

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 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

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. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Uppföljning av samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen 
visar en kontinuerlig utveckling av samverkan genom att tillvarata varandras kompetenser. En översyn av 
gemensamma riktlinjer har gjorts under året. Informationstillfällen för nyanställda om respektive nämnds 
verksamhet har hållits digitalt.  

• 

• 
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• Uppföljning av samverkansöverenskommelsen mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen visar att både syfte och mål har uppnåtts under 2020. Föräldrastödsprogrammet 
Komet har under våren hållits i enlighet med samverkansöverenskommelse med barn- och 
utbildningsnämnden. 

• Ett resurssamråd har införts där nämndens enheter kan lyfta ärenden med komplex problematik och där 
enheternas olika kompetenser behövs. 

• Samtliga klienter som har kontakt med Region Stockholms psykiatri och beroendevård erbjuds en 
samordnad individuell plan (SIP). Samverkansträffar med den lokala beroendemottagningen har 
återupptagits under året. 

• Projekt psykisk hälsa fortskrider och bidrar till nämndöverskridande utvecklingsprojekt för att motverka 
och förebygga psykisk ohälsa bland kommunens invånare. Flera av projekten genomförs i samverkan med 
brukarföreningen Inflytanderådet. 

• Nämnden har kontinuerlig samverkan med arbetsförmedlingen och kompetensnämnden gällande deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärder 
 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Verksamhetens nettokostnader har minskat med 4,9 mkr (2,4 %) jämfört med föregående år. Intäkterna har minskat 
med 2,9 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av att statsbidragen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
har minskat på grund av att färre ensamkommande flyktingbarn är aktuella för insatser. Kostnaderna har minskat 
med 7,7 mkr, varav 3,7 mkr beror på att interndebiteringar inom staden har förenklats och nämndens budgetram 
justerats ned med motsvarande kostnader. Lägre kostnader för personal, försörjningsstöd och övriga 
verksamhetskostnader står för resterande del av beloppet. 

Nämndens nettokostnader uppgår till 202,9 mkr, vilket innebär ett överskott på 25,5 mkr mot budget. Överskottet 
förklaras framförallt av lägre bruttokostnader på 23,1 mkr. Personalkostnaderna visar ett överskott på 9,1 mkr mot 
budget och beror på lägre kostnader för familjehemslöner, senarelagda tillsättningar av vakanser, fördröjd extern 
process av rekrytering av offentligt skyddat anställda samt ökad sjukfrånvaro på grund av den pågående pandemin. 
Köp av verksamhet visar ett överskott på 5,6 mkr avseende externa vårdplatser på hem för vård och boende (HVB) 
för vuxna och ensamkommande flyktingbarn samt heldygnsvård inom konsulentstödda jour- och familjehem för 
barn och ungdomar. Avvikelsen på 8,7 mkr mot budget för övriga kostnader beror främst på lägre kostnader för 
försörjningsstöd. 

Nämndens intäkter är 2,4 mkr högre än budget, vilket beror främst på en engångsersättning från Migrationsverket 
avseende ett tidigare överklagat beslut samt att staten ersatt kommunen för sjuklönekostnader. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 4,1 4,7  0,1 4,0 4,0 -0,1 

Hyror och arrenden 8,5 8,8  -1,2 9,7 8,5 0,0 

Bidrag 29,3 33,1  1,7 27,6 29,6 0,3 

Försäljning av verksamhet 8,4 0,2  1,8 6,6 7,3 -1,1 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 0,0 6,5  0,0 0,0 0 0,0 

Summa intäkter 50,3 53,2 -5,4 % 2,4 47,9 49,4 -0,9 

Personalkostnader -127,3 -128,1  9,1 -136,4 -127,8 -0,5 

Köp av verksamhet/tjänster -75,2 -74,0  5,6 -80,8 -77,8 -2,6 

Lokalkostnader -24,6 -24,6  -0,4 -24,1 -23,6 1,0 

Kapitalkostnader -0,9 -0,4  0,0 -0,9 -0,9 0,0 

Övriga kostnader -25,3 -28,2  8,7 -34,1 -27,6 -2,3 

Interna kostnader (kto 79) 0,0 -5,6  0,0 0,0 0 0,0 

Summa kostnader -253,3 -261,0 -3,0 % 23,1 -276,3 -257,7 -4,4 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-202,9 -207,8 -2,4 % 25,5 -228,4 -208,3 -5,4 

        

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 
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För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Nämndens helårsprognos i augusti visade på ett överskott på 20,1 mkr i förhållande till budget. Årets resultat är ett 
budgetöverskott på 25,5 mkr. 

Intäkterna är 0,9 mkr högre och kostnaderna är 4,4 mkr lägre än vad som prognostiserats. Prognosen justerades i 
samband med budgetuppföljning i oktober till ett överskott på 25,4 mkr mot budget. 

Avvikelsen i prognosen noteras i högre överskott för personalkostnader med 0,5 mkr, köp av verksamhet (2,6 mkr) 
samt övriga kostnader (2,3 mkr) 

Stor ovisshet om den rådande pandemins effekt på kostnader inom nämndens verksamheter, särskilt 
försörjningsstödskostnader med anledning av den befarade växande arbetslösheten och oron för socialt utsatta 
grupper i samhället, låg till grund för försiktigheten i prognosen. Under hösten och vid årets slut konstateras dock 
att de befarade konsekvenserna uteblev i år. 

Verksamheter 

  Periodutfall Årsprognos 

Verksamheter (mkr) 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Staben och övergripande 
administration 

-12,7 -19,8  5,4 -18,1 -12,6 0,1 

Ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten 

-39,6 -40,9  13,2 -52,8 -41,6 -2,0 

Vuxenenheten -66,7 -67,2  5,5 -72,2 -69,3 -2,6 

Barn- och ungdomsenheten -83,9 -79,9  1,4 -85,3 -84,8 -0,9 

Summa nämnd -202,9 -207,8 -2,4 % 25,5 -228,4 -208,3 -5,4 

Staben och övergripande administration 

Stabens nettokostnader är 12,7 mkr, vilket innebär ett överskott på 5,4 mkr mot budget. Nettokostnaderna för 
staben och övergripande administration har minskat med 7,0 mkr jämfört med samma period 2019. Intäkterna har 
minskat med 1,9 mkr och kostnaderna med 8,9 mkr. Minskningen är till stor del kopplad till att interndebiteringen 
inom staden har förenklats och budgetram justerats ned med motsvarande kostnader. Färre ensamkommande 
asylbarn var aktuella för insatser, vilket resulterade i ytterligare minskade intäkter och kostnader. Överskott på 
5,4 mkr beror på en ersättning från Migrationsverket avseende ett överklagat beslut om extraordinära administrativa 
kostnader för åren 2015-2016. Utfallet för verksamheten ligger i nivå med tidigare prognos. 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten 

Nettokostnaderna för verksamheten har minskat med 1,3 mkr jämfört med samma period 2019 och lämnar 
överskott på 13,2 mkr mot budget. Överskottet beror främst på en positiv avvikelse på 8,8 mkr för försörjningsstöd 
samt 2,3 mkr till följd av fördröjd extern process av rekrytering av offentligt skyddade anställda inom 
arbetsmarknadsenheten. Personalkostnaderna för ekonomienhetens administration lämnar ett budgetöverskott på 
0,6 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd och för bistånd gällande relationsvåld, i form av placeringar i skyddat 
boende, har minskat med 1,1 mkr mot föregående år.  Utfallet för verksamheten ligger i nivå med justerad prognos i 
oktober. I tidigare prognoser under året togs det större hänsyn till befarade konsekvenser av den pågående 
pandemin. Än så länge har inga merkostnader uppstått inom verksamheten relaterade till den. 

Vuxenenheten 

Nettokostnaderna för verksamheten är lägre (0,5 mkr) jämfört med samma period förra året. Verksamhetens 
nettokostnader är 66,7 mkr, vilket innebär ett överskott på 5,5 mkr mot budget. Det är främst kostnaderna som är 
lägre än budgeterat (6,6 mkr). Köp av externa vårdplatser på hem för vård och boende (HVB) lämnar ett överskott 
på 5,0 mkr. Antalet personer med placering på HVB, antalet vårddygn och vårddygnskostnaderna är lägre än 
budgeterat. Kostnaderna för administration, främst personalkostnader, visar ett överskott på 2,0 mkr. Intäkterna är 
lägre än budgeterat (1,1 mkr). Prognosen för enheten i augusti var ett överskott på 2,9 mkr mot årets resultat på 
5,5 mkr. Prognosen blev justerad till denna nivå i oktober då planerade placeringar i hem för vård- och boende 
(HVB) kunde ersättas av andra insatser. 

Barn- och ungdomsenheten 

Verksamhetens nettokostnader är högre med 4,0 mkr (5%) mot föregående år och uppgår till 83,9 mkr. Det beror 
främst på att kostnaderna för öppenvårdsinsatser och externa platser på hem och vård och boende (HVB)  är högre 



 

10 

S
o

cialn
äm

n
d
en

 - Å
rsred

o
v
isn

in
g

 2
0

2
0
 

 

med respektive 3,9 mk och 2,0 mkr. Kostnader för familjehemsplaceringar är däremot lägre med 2,1 mkr i 
jämförelse med förra året. Verksamhetens resultat är ett budgetöverskott på 1,4 mkr. Intäkterna ligger i nivå med 
budget. Personalkostnaderna inklusive familjehemslöner är 3,5 mkr lägre än budgeterat.  Kostnaderna för 
familjehemsvård, såsom placeringar i konsulentstödda jour- och familjehem, är lägre än budgeterat. Däremot är 
kostnaderna för öppenvårdsinsatser högre än budgeterat. Avvikelse mot budget följer kostnadsutveckling under året. 
Enheten lämnar överskott i nivå med prognosen. 

Investeringsredovisning 

Under perioden har, i likhet med samma period föregående år, inga investeringsmedel förbrukats. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Investeringsredovisning 
(mkr) 

Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kapitalinventarier,  
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 0 0,2 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med kunniga och 
engagerade medarbetare. Utbildningar som kan nämnas är grundutbildning i Signs of Safety, MI grund- och 
fördjupningsutbildning, utbildning våld i nära relationer. Rekryteringsläget när det gäller socialsekreterare är gott och 
det är väl kvalificerade sökande som visar intresse. I samband med rekrytering framkommer det ofta att 
socialtjänsten i Solna har ett gott rykte. 

Cheferna inom förvaltningen arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och i samverkan med 
de fackliga organisationerna görs regelbundet riskbedömningar och händelseanalyser för att skapa en god 
arbetsmiljö. Nya chefer inom förvaltningen går stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram. Cheferna har 
därmed en gemensam grund och förutsättningar för ett bra ledarskap. 

Trots den pågående pandemin har verksamheten haft en hanterlig nivå på sjukfrånvaron och konsekvenserna för 
medarbetarna har varit relativt milda. Sjukfrånvaron för förvaltningens medarbetare har under perioden januari – 
december 2020 varit 8,2 procent jämfört med 7,0 procent samma period 2019. 

Per december uppgår antalet anställda till 219 medarbetare vilket är en minskning med 2 medarbetare sedan 2019. 

Före årsskiftet redovisades förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen och 174 av 176 av förvaltningens 
medarbetare besvarade enkäten, en hög svarsfrekvens som ger en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete. Index i 
hållbart medarbetarengagemang, HME var 83,1 ett bra resultat men en minskning 1,8 procentenheter jämfört med 
föregående år. Under våren kommer resultatet att diskuterats och analyseras på enheterna och handlingsplaner 
kommer att tas fram i bred samverkan med medarbetare. 

Flera av stadens verksamheter är organiserade i gemensamma förvaltningar som stödjer flera nämnder. En av 
anledningarna till detta är att uppnå samordningsvinster och en mer effektiv organisation. Därför redovisas 
personalstatistiken i tabellen nedan för hela förvaltningen. 

  

Periodutfall 2020 2019 Förändring 

Antal anställda 219 221 -2 

- varav kvinnor 165 165 0 

- varav män 54 56 -2 

Antal årsarbetare i snitt 215,4 217,5 -2,1 

Sjukfrånvaro, % 8,2 7,0 1,2 

Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

83,1 84,9 -1,8 

Fotnoter: 

Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 
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Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
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 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt 
för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under året. 

Med anledning av den pågående pandemin har det internationella arbetet under året varit begränsat. Inga 
studiebesök har tagits emot och ingen studieresa inom ramen för "Nyfiken på Europa" har kunnat planeras. 

Staden är medlem i Eurocitiesnätverket som under året breddat sin digitala verksamhet med konferenser och 
arbetsgrupper online. Eurocities har även en särskild satsning med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring 
Covid-19. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Det 
arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det 
dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all handledning. 

Med anledning av den pågående pandemin har inga utbildningar eller träffar inom likabehandlingsområdet kunnat 
genomföras. Fokus har istället varit att säkerställa att alla medborgare får det stöd de har rätt till även under 
pågående pandemi. Socialnämnden har under året ställt om till digitala arbetssätt och kommer att ta tillvara på 
arbetssätten framåt för att skapa en mer tillgänglig socialtjänst. 

Under hösten anordnade Solna stads likabehandlingskommitté ett seminarium om likabehandlingsarbete i stadens 
verksamheter där förvaltningen informerade om arbetet inom ramen för Projekt Psykisk Hälsa. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi, 
den antagna klimatstrategin samt nämndens mål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet 
under 2020. 

Nyanställda har erbjudits miljöutbildning i två steg. 

Socialnämnden införde under hösten en gemensam bilpool. Införandet av bilpoolen är ett steg i den översyn och 
framtida reducering av nämndens fordonsflotta som görs i enlighet med stadens mål om klimatneutrala transporter. 

För att främja en effektiv resursanvändning i staden har nämndens medarbetare tillgång till miljöklassade 
tjänstebilar, tjänstecyklar och cykelpool. Verksamheten fortsätter även att arbeta aktivt med källsortering, inklusive 
matavfallsinsamling. Därtill har nämnden främjat ökat återbruk i staden, bland annat genom att vissa verksamheter 
erbjuder andrahandsbutiker men även genom att återbruka befintliga möbler och inventarier genom 
återbruksportalen Reko. 

Förväntad utveckling 

Den pågående pandemin har lett till att nämnden i större utsträckning använt sig av digitala lösningar. Erfarenheter 
från året visar att tekniken har fungerat väl och att det varit ett positivt alternativ som möjliggjort en bra kontakt 
med klienter under perioden. De positiva erfarenheterna kommer tas till vara och vidareutvecklas inom enheterna 
med syfte att öka tillgängligheten hos socialtjänsten. 

Vilken effekt den pågående pandemin kommer att ha på socialnämndens verksamhet på sikt är svårt att avgöra. I 
dagsläget syns inga tydliga mönster kring detta men nämnden fortsätter att följa utvecklingen och dess påverkan på 
verksamheten. De risker som identifierats är att det på sikt kan komma att påverka arbetslösheten i Solna och leda 
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till en ökning gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, en ökad psykisk ohälsa hos befintliga 
klienter och/eller generera ett större antal nya ansökningar om stöd och orosanmälningar. 

En statlig utredning har gjort en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget 
ingick att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. 
Översynen av socialtjänstlagen kommer påverka verksamheten framöver, men i dagsläget osäkert hur och i vilken 
omfattning. Förslaget är nu utskickat på remiss. 

I kartläggningen av anmälningar till socialtjänsten 2018, som redovisades i slutet av 2019, undersökte Socialstyrelsen 
bland annat omfattningen av anmälningar och vad anmälningarna lett till. I rapporten framgår att cirka sextio 
procent av anmälningarna var relaterade till föräldrars och vårdnadshavares problematik och handlade bland annat 
om våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa. För att stärka föräldraskaps- och familjeperspektivet och 
möta det behov som finns är det väsentligt att fördjupa det familjeorienterade arbetet på förvaltningen. Barn- och 
ungdomsenheten behöver även fortsätta utveckla sitt arbete med säkerhetsplanering och nätverksarbete för att 
kunna ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp inom sitt nätverk. 

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller utredningar är långa vilket försvårar att identifiera 
problematik och därmed att sätta in rätt insatser. Samverkan med andra verksamheter som barn- och 
ungdomspsykiatrin och omvårdnadsnämnden behöver ytterligare stärkas för att kunna hitta lösningar i ärenden med 
komplex problematik som berör flera verksamheter. 

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård (LUS) medför att kommunen övertar betalningsansvaret efter 
fem dagar från det att den enskilde blivit utskrivningsklar från psykiatrisk slutenvård. Under 2021 kommer ett nytt 
IT-system att implementeras för att underlätta utskrivningsprocessen. I samband med detta kommer kommunens 
betalningsansvar inträda efter 3 dagar vilket ställer ytterligare krav på skyndsam handläggning samt högre krav på 
skyndsamt verkställande av insatser. Mot bakgrund av detta gör verksamheten särskilda rutiner och anpassar 
arbetssätten för att kunna möta förändringarna. 

Polisens pågående omorganisering av arbetet med kriminella avhoppare, där den lokala polisen kommer hantera fler 
ärenden av denna typ, leder till att verksamheten upprättat rutiner för socialtjänstens arbete med samma målgrupp. 
En samverkan har också initierats mellan polis, socialtjänst och frivården i syfte att utveckla kommunikationen 
parterna emellan. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Familjerådgivning Socialnämnden fattade beslut om förfrågningsunderlag 2020-12-07 och prövar 
ansökningar löpande. Vid årets slut var fyra leverantörer godkända. 

Personliga ombud Samordnad upphandling med Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg och 
Upplands Väsby. Tilldelningsbeslut är fattat. 

  

  

Avtalsuppföljning 

En förenklad avtalsuppföljning avseende nämndens avtal för familjerådgivning genomfördes under våren. 
Avtalsuppföljningen har sin utgångspunkt i föregående års ordinarie uppföljning. Vid den ordinarie uppföljningen 
bedömdes majoriteten av leverantörerna som mycket väl fungerande. En avvikelse mot avtal identifierades då en 
leverantör hade för få familjerådgivare anställda vilket åtgärdats kort därefter. Sammantaget visar 
avtalsuppföljningen att nämndens leverantörer av familjerådgivning bedriver en väl fungerande verksamhet och att 
gällande avtal följs. 

Under hösten har en förenklad avtalsuppföljning genomförts avseende gruppboenden för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Inga avvikelser mot avtal har identifierats, däremot finns förbättringsmöjligheter avseende 
genomförandeplaner. 

Under hösten har även avtalsuppföljning avseende boendetjänster för ensamkommande flyktingbarn genomförts. 
Vid uppföljning framkommer att tre boenden har lagt ned sin verksamhet eller är vilande. Avtalen med dessa 
avslutas. I övrigt inga avvikelser. 
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Intern kontroll 

I enlighet med socialnämndens internkontrollplan har verksamheten 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 ungdomar, kontroll av godkännande av jourhem, 
utredningstider, barnkonsekvensanalyser personalomsättning samt genomförandeplaner. 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 

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

 

Kontroll har genomförts under 
vårterminen vid samtliga enheter. De 
socialsekreterare som, under perioden, 
tagit över ett ärende har erbjudits att 
besvara en enkät. Sammanlagt har 20 
socialsekreterare besvarat enkäten. 
Samtliga anser att de helt eller delvis fått 
tillräcklig överlämning. 13 
socialsekreterare anser att tillräckliga 
åtgärder vidtagits för att säkra kontinuitet 
för klienten, 6 har svarat delvis och 1 nej. 
Berörda arbetsgrupper kommer att gå 
igenom rutiner för handläggarbyte och 
vikten av att dessa följs. 

Verksamhets
processer 

Handläggning av ärenden 
som rör tvångsvård enligt 
LVU 

Kontroll av att berörda medarbetare har 
tillräcklig kunskap om aktuell lagstiftning 
och gällande rutiner 

 Lindrig avvikelse 
 

De socialsekreterare som handlägger, 
eller kan komma att handlägga, ärenden 
enligt LVU har erbjudits att besvara en 
enkät under vår och höstterminen. 
Sammanlagt 18 personer har besvarat 
enkäten. 13 upplever att de har god 
kännedom om gällande lagstiftning och 
rutiner, 3 delvis och 2 att de inte har god 
kännedom om gällande lagstiftning och 
rutiner. 

Utbildning i handläggning och 
dokumentation hålls regelbundet och de 
socialsekreterare som handlägger 
ärenden enligt LVU informeras särskilt om 
gällande rutiner. 

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

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Stickprov har genomförts under vår- och 
höstterminen. Sammanlagt har 7 
stickprov tagits fram. 1 av dessa visar på 
avvikelser i handläggningen hos 
socialjouren. Frågan är lyft med 
socialjouren. 

Förhandsbedömningar 
gällande barn och ungdomar 

Kontroll av samtliga 
förhandsbedömningar att tidsfrist hålls 
samt att eventuella förlängningar har ett 
giltigt beslut. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Kontroll av samtliga 
förhandsbedömningar har genomförts 
under vår- och hösttermin på barn- och 
ungdomsenheten. Under vårterminen har 
2,2 % av förhandsbedömningarna gått 
över tid utan ett giltigt förlängningsbeslut, 
under höstterminen var resultatet 1,8 %. 
Majoriteten har gått över med en dag och 
som mest fyra. 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. 

• 

• 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Placering av barn och 
ungdomar i privata jourhem 

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

 Lindrig avvikelse 
 

Kontroll av nytillkomna jourhem har 
genomförts under vår- och hösttermin på 
barn- och ungdomsenheten. 2 av dessa 
saknade godkännande. Placeringarna är 
nu avslutade. 

Utredningstider gällande barn 
och ungdomar 

Kontroll av samtliga utredningar att 
tidsfrist hålls samt att eventuella 
förlängningar har ett giltigt beslut. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Kontroll att lagstadgade utredningstider 
hålls, samt att eventuella överskridanden 
har giltigt beslut om förlängd 
utredningstid, har genomförts vid fyra 
tillfällen på barn- och ungdomsenheten 
och för ensamkommande flyktingbarn. 
Resultatet redovisas i form av hur många 
procent av utredningarna som överskridit 
lagstadgad utredningstid utan ett giltigt 
förläningsbeslut. 

Resultatet för utredningsgruppen barn: 
Q1: 0 %, Q2: 0,8 %, Q3: 0 %, Q4: 0 % 

Resultatet för utredningsgruppen 
ungdom: Q1: 0 %, Q2: 0 %, Q3: 0 %, Q4: 
1,8 % 

Resultatet för utredningsgruppen 
flyktingbarn: Q1: 0 %, Q2: 0 %, Q3: 0 %, 
Q4: 0% 

Skolgång för 
familjehemsplacerade barn 

Kontroll av dokumentation att skolgången 
för familjehemsplacerade barn följs upp.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

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

Handläggning av ärenden 
som rör tvångsvård enligt 
LVM 

Kontroll av att berörda medarbetare har 
tillräcklig kunskap om aktuell lagstiftning 
och har god kännedom om regelverket 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

De socialsekreterare som handlägger, 
eller kan komma att handlägga, ärenden 
enligt LVM har under vår- och 
höstterminen erbjudits att besvara en 
enkät. Sammanlagt 6 personer har 
besvarat enkäten. 5 upplever att de har 
god kännedom om gällande lagstiftning 
och rutiner och 1 att de inte har god 
kännedom om gällande lagstiftning och 
rutiner. 

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

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Kontroll av samtliga inledda ärenden 
enligt LVM har genomförts under vår- och 
höstterminen. Kontrollerna visar ingen 
avvikelse. 

Förhandsbedömningar vid 
orosanmälningar gällande 
vuxna 

Kontroll av dokumentation att 
förhandsbedömningar gällande vuxna 
med missbruk görs korrekt. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

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

Resursplanering för vuxna 
med missbruk eller psykisk 
funktionsnedsättning 

Kontroll av dokumentation att 
resursplanering genomförs inför 
beviljande av insatser. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

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

Gemensamma 
handlingsplaner i ärenden där 
klienten är aktuell vid både 
Ekonomi- och Vuxenenheten. 

Kontroll via stickprov att gemensamma 
handlingsplaner finns upprättade.  Lindrig avvikelse 

 

Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin på ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten och 
vuxenenheten. Totalt 10 ärenden har 
kontrollerats och 8 av dessa har en 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

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 av dokumentation att samråd 
genomförts inför väsentliga beslut.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Kontroll av att samråd har skett inför 
placering av barn/ungdom med förälder 
som är aktuell på vuxenheten har 
genomförts under vår- och höstterminen. 
Inga avvikelser har identifierats. 

Barnkonsekvensanalyser Kontroll via stickprov att 
barnkonsekvensanalys upprättats.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Kontroll av att barnkonsekvensanalyser 
upprättats vid avslag på ansökan om 
ekonomiskt bistånd har genomförts under 
vår- och höstterminen. Sammanlagt har 
11 stickprov gjorts varav 1 saknar 
barnkonsekvensanalys. I dessa ärenden 
har det inte bedömts vara relevant att 
göra en barnkonsekvensanalys. 

Genomförandeplaner 
avseende verkställighet av 
biståndsbedömda insatser. 

Kontroll via stickprov att 
genomförandeplaner finns upprättade.  Lindrig avvikelse 

 

Kontroll har genomförts under vår- och 
hösttermin vid barn- och 
ungdomsenheten, vuxenenheten och 
ekonomienhetens utredningsgrupp för 
ensamkommande flyktingbarn. På barn- 
och ungdomsenheten finns 
genomförandeplaner i 16/20 insatser. På 
utredningsgruppen för ensamkommande 
flyktingbarn finns genomförandeplan i 
14/20 insatser. På vuxenenheten finns 
genomförandeplan i 12/20 insatser. 

Gällande barn- och ungdomsenheten och 
ensamkommande flyktingbarn är det i 
huvudsak genomförandeplaner för nya 
insatser/ej uppstartade insatser som 
saknas. Vuxenheten saknar upprättade 
genomförandeplaner främst i externa 
insatser. Vuxenenheten kommer även 
fortsättningsvis att månadsvis följa upp 
ärenden som saknar genomförandeplan. 

Uppföljning av beslut från 
domstol som går nämnden 
emot. 

Kontroll av att beslut från domstol som 
går nämnden emot följs upp inom 
verksamheten. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

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

Verksamhetsmått 

Nedan redovisas ett urval av verksamhetsmått, urvalet har skett utifrån vilka nyckeltal som är viktiga för nämnden 
att följa. 

Ekonomiskt bistånd 

Antal hushåll med utbetalningar 

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

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

2019 168 157 172 159 182 151 174 143 140 156 146 165 

2020 148 156 178 151 151 148 159 162 142 149 138 167 

• 

• 

• 
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Snittbidrag per månad 

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

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 

2019 8 427 8 363 8 505 8 481 8 909 8 256 8 502 8 556 9 063 8 792 8 987 9 787 

2020 9 219 8 693 9 240 7 921 7 453 8 491 8 809 7 554 8 985 7 857 9 060 9 810 

Barn, 0-12 år 

Familjehemsvård, antal personer 

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

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

2019 38 33 36 30 29 29 28 27 27 25 26 28 

2020 27 26 26 26 27 30 27 28 26 25 25 26 

Familjehemsvård, antal vårddygn 

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

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 

2019 1 061 902 981 871 899 830 868 811 756 766 734 843 

2020 807 719 747 684 741 808 841 813 752 775 747 777 

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

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

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

2019 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2020 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 3 

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

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

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

2019 31 28 15 0 0 0 0 0 0 0 30 19 

2020 0 7 8 30 3 0 0 15 0 0 27 61 

Ungdom, 13-20 år 

Familjehemsvård, antal personer 

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

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

2019 18 18 24 24 25 26 23 20 22 22 21 22 

2020 21 22 23 24 24 27 23 23 23 24 22 22 

Familjehemsvård, antal vårddygn 

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

2018 292 284 225 244 363 317 285 308 270 322 360 360 

2019 505 481 663 706 769 730 690 581 610 637 630 666 

2020 651 627 685 665 717 673 666 693 688 741 660 682 

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

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

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

2019 11 10 12 11 10 10 12 12 11 9 9 8 

2020 8 11 12 16 14 13 13 14 14 14 13 13 

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

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

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

2019 302 272 337 308 303 271 325 308 275 280 256 205 

2020 256 287 347 400 392 361 371 402 433 379 376 403 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Asylbarn (anvisade), antal personer 

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

2019 8 7 7 7 7 7 2 3 5 5 5 6 

2020 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 

Barn med permanent uppehållstillstånd, antal personer 

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

2019 16 14 14 8 8 8 8 7 7 7 7 6 

2020 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 3 

Barn med tillfälligt uppehållstillstånd, antal personer 

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

2019 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

2020 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Vuxna 

Dygnetruntplaceringar missbruk, antal personer 

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

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

2019 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

2020 4 4 4 5 6 4 5 4 2 2 2 2 

Placering enligt LVM, antal personer 

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

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

2019 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 

2020 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Missbruk, antal vårddygn 

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

2018 155 161 126 90 103 72 93 115 120 165 178 126 

2019 130 77 62 42 60 30 68 62 75 82 65 50 

2020 94 116 124 150 167 120 161 107 91 115 50 48 

Dygnetruntplaceringar socialpsykiatri, exkl. egna gruppboenden 

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

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

2019 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 

2020 12 12 12 12 11 12 12 11 11 10 10 10 

Socialpsykiatri, antal vårddygn exkl. egna gruppboenden 

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

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

2019 372 336 372 360 372 373 403 403 390 403 390 389 

2020 372 348 372 353 341 360 358 341 318 310 300 310 

Dygnetruntplaceringar samsjuklighet, antal personer 

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

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

2019 6 7 7 8 9 9 8 7 5 5 6 7 

2020 8 7 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Samsjuklighet, antal vårddygn 

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

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

2019 186 172 217 173 200 257 233 194 154 126 165 187 
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  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2020 223 165 128 120 124 113 121 124 97 93 98 128 

Våld i nära relation 

Pågående ärenden, antal personer 

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

2019 9 11 10 8 8 11 9 9 10 9 7 6 

2020 3 7 8 9 6 5 4 9 12 10 18 19 

Pågående ärenden där det finns barn under 18 år, antal personer 

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

2019 7 8 8 7 6 9 6 6 6 4 3 2 

2020 0 1 2 3 4 3 3 5 8 7 13 10 

Placeringar på skyddat boende, antal personer 

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

2019 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 

2020 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 

Medföljande barn på skyddat boende, antal personer 

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

2019 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 6 3 3 6 2 2 2 3 

Placeringar i nordväst boendekedja, antal personer 

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

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Placeringar i egen jourlägenhet, antal personer 

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

2019 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Interna råd- och stödsamtal, antal personer 

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

2019 3 3 7 6 2 6 1 4 3 5 2 0 

2020 1 0 4 3 2 3 3 5 2 0 1 4 

Externa råd- och stödsamtal, antal personer 

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

2019 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 

2020 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 

Kontaktmannaskap, antal personer 

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

2019 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 

2020 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 

Pågående stöd och behandling till våldsutövare, antal personer 

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

2019 3 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

2020 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 4 

Återrapportering av vissa nämndbeslut 

I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut 
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kortfattat verkställigheten av vissa beslut som fattats av nämnden under aktuell period. Under året har 
socialnämnden sammanträtt vid fem tillfällen och socialnämndens arbetsutskott fem gånger och två beslut har 
fattats som ska återrapporteras. Ärenden som rör icke verkställda beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. 

SN AU 2020-09-21 

Ärende: Överenskommelse mellan socialförvaltningen i Solna och Stockholms stad gällande stöd till personer 
utsatta för prostitution, människohandel eller sexuellt våld (SN/2020:98) 

Beslut: Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag för 
behandling i enlighet med gällande delegationsordning. 

Återrapportering: Stockholm stad arbetar med upplägg och avtalsförslag. 

SN 2020-10-19 

Ärende: Upphandling personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning (SN/2020:101) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att upphandla verksamhet med personliga ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning i samverkan med Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg och Upplands Väsby samt 
godkänner föreliggande förfrågningsunderlag. 

Socialnämnden ger Ann-Charlotte Fager, socialchef, i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut efter avslutad annonsering 
samt teckna avtal med leverantör 

Återrapportering: Förfrågningsunderlaget har annonserats och tilldelningsbeslut är fattat. 

  

SN 2020-12-09 

Ärende: Upphandling av familjerådgivning enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och godkännande av 
förfrågningsunderlag (SN/2020:104) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att upphandla familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och 
godkänner föreliggande förfrågningsunderlag. 

Återrapportering: Förfrågningsunderlaget har annonserats och vid årsskiftet har fyra leverantörer kvalificerats. 
Prövning av nya ansökningar sker löpande. 
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Tillståndsgruppens årsrapport för 2020 
Tillstånds- och tillsynsverksamhet  
Tillståndsgruppen handlägger ansökningar rörande serveringstillstånd enligt alkohollagen 
(2010:1622) och tobakstillstånd enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 
Handläggningen innefattar även inre, yttre och förebyggande tillsyn av gällande tillstånd. 
Tillståndsgruppen utgörs av tre handläggare fördelat på 2,5 heltidstjänster. Gruppen ansvarar 
även för registrering och yttre tillsyn avseende försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och 
receptfria läkemedel. 

Serveringstillstånd 
Vid utgången av 2020 fanns 163 serveringstillstånd i Solna, 142 tillstånd till allmänheten och 21 
till slutna sällskap.  

Tillsynen 2020 
Vid den så kallade yttre tillsynen, dvs. den fysiska tillsynen ute på restaurangerna, har tillstånds-
gruppen under året bland annat kontrollerat ordning och nykterhet, serveringsytor, prissättning 
och eventuell servering till underåriga m.m. 
 
Enligt tillsynsplanen för 2020 var tio tillsynsomgångar inplanerade. Under året genomfördes 
tillsyn vid 11 tillfällen – tre tillsammans med polisen och ett tillsammans med miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Sex tillsynsomgångar och totalt 27 tillsynsbesök har skett dagtid. Totalt 
genomfördes 96 tillsynsbesök på restauranger med alkoholförsäljning. Under 2019 uppgick 
antalet tillsynsbesök till 68 stycken. På grund av restriktioner kopplade till Coronapandemin så 
har åtminstone tre inbokade tillsynsomgångar ställts in.  
 
Inre tillsyn genomförs på tillståndsgruppen initiativ som inleds med informationsinsamling från 
kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Genom Creditsafe förmedlas uppgifter om bolagsföränd-
ringar och eventuella betalningsanmärkningar med kort eftersläpning. När tillståndsgruppen 
initierar en inre tillsyn, slumpmässigt eller p.g.a. information om ekonomisk misskötsamhet, 
skickas remisser till Skatteverket och Polismyndigheten. Vidare kontrolleras tillståndshavarnas 
ekonomiska och personliga lämplighet alltid i samband med nya ansökningar om serveringstill-
stånd eller vid anmälningar om betydande förändringar i verksamheten. Målsättningen enligt 2020 
års tillsynsplan var att genomföra 100 inre tillsyner. Under 2020 genomfördes 67 utpräglade inre 
tillsynsärenden och 45 tillståndshavare kontrollerades i samband med utredningar gällande nya 
ansökningar eller anmälningar om ändrade ägarförhållanden. Sammanfattningsvis kontrollerade 
tillståndsgruppen 112 tillståndshavares personliga och ekonomiska lämplighet att inneha 
serveringstillstånd. 
 
Under 2020 återkallades inga serveringstillstånd på initiativ av tillståndsgruppen. En tillstånds-
havare meddelades en erinran. Inga varningar meddelades.  

Förebyggande tillsyn 
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare och serveringspersonal arrangerades under 
hösten på Solna Access Konferens. Under 2020 var utbildningen kostnadsfri för stadens 
tillståndshavare. Totalt deltog och genomförde 19 personer i utbildningen. Vanligtvis anordnas 
två utbildningstillfällen per år. Det utbildningstillfälle som skulle ha arrangerats under våren 
ställdes in med anledning av Coronapandemin. 

I SOLNASTAD 
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I december har tillståndsgruppen skickat ut informationsbrev till alla tillståndshavare i staden. I 
brevet informerades särskilt om den nya tillfälliga förordningen gällande förbud att servera 
alkoholdrycker mellan kl. 22.00 – 11.00 (ett ytterligare informationsbrev skickades även gällande 
den vidare begränsningen av serveringstiden från kl. 20.00 som trädde ikraft den 24 december). 
Tillståndshavarna fick även information om att det är möjligt, efter anmälan till tillståndsgruppen, 
att återöppna verksamheten kl. 23.30 (resp. kl. 21.30) för servering av mat, alkoholfritt och folköl. 
Vidare informerades om tillståndsgruppens nya e-tjänst och om kommande utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering som planeras till våren 2021.  

Statistik 

Ansökan, anmälan och andra händelser 2020 2019 2018 
Nytt serveringstillstånd allmänheten 16 17 12 
Nytt serveringstillstånd slutet sällskap 2 5 2 
Återkallelse av serveringstillstånd 0 0 1 
Varning  0 0 0 
Erinran  1 3 1 
Egen återkallelse av serveringstillstånd* 18 17 12 
Godkända kunskapsprov 22 29 18 
Anmälan ändrade ägarförhållanden PBI  41 30 28 
Tillfälligt tillstånd allmänheten  8 10 22 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 7 32 24 
Tillfälligt utökad serveringstid 3 11 18 
Tillfälligt utökad serveringsyta 3 43 27 
Inre tillsyn 67 54 40 
Tillsynsbesök på restauranger 96 68 122 

*Egna återkallelser sker i de flesta fall vid ägarbyten (restaurangen säljs vidare) och där tillståndshavaren av 
olika anledningar inte vill fortsätta bedriva verksamheten.  
 

Serveringstillstånd 2020 2019 2018 
Totalt antal tillstånd 163 166 163 
Stadigvarande serveringstillstånd allmänheten 142 145 142 
Stadigvarande serveringstillstånd slutet sällskap* 21 21 21 

*Inkl. stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap.  

E-tjänst 
Tillståndgruppen har uppdaterat e-tjänsten under hösten 2020. För att kunna använda e-tjänsten 
krävs bank-id samt att tillståndsgruppen lägger in tillståndshavaren som användare. Genom  
e-tjänsten kan tillståndshavaren ansöka om utökad serveringstid, utökad serveringsyta, anmäla 
serveringsansvariga samt anmäla betydande förändringar i verksamheten. Vid utgången av 2020 
hade cirka 90 tillståndshavare i Solna stad begärt och fått tillgång till e-tjänsten. Nyansökningar av 
serveringstillstånd kan göras även utan användar-id. 

Nöjd kund index (NKI) 
NKI-undersökningen i Solna stad genomförs av OrigoGroup. Tillståndsgruppen kan använda 
NKI-mätningen som ett led i att följa upp verksamheten och få svar på vad som fungerar bra och 
vilka områden som har utvecklingspotential. Nedanstående stapel i tabellen som visar år 2020 
gäller för januari – juni, siffrorna är därför endast preliminära. Det slutliga resultatet för hela år 
2020 redovisas i mars/april 2021. 

I SOLNASTAD 
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Enligt NKI-mätningen för år 2019 som inkluderar myndighetsområdena: bygglov, markupp-
låtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd, hade serveringstillstånd 
högst resultat i Solna stad. 
 

 

Tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel 
Den 1 juli 2019 trädde den nya LTLP, ikraft. Den nya lagen ersatte den tidigare tobakslagen samt 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen medförde bland annat tillstånds-
plikt för näringsidkare som vill sälja tobaksvaror till konsumenter. Tillståndsplikten innebar också 
att den som ska sälja tobak måste vara personligt och ekonomiskt lämplig enligt liknande förut-
sättningar som gäller för serveringstillstånd. För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnads-
behållare krävs dock endast en anmälan. 
 
I Solna stad fanns vid utgången av år 2020 83 stycken försäljningsställen som sålde produkter 
som ingår i någon av varukategorierna tobaksprodukter, folköl, e-cigaretter och receptfria 
läkemedel. Flertalet försäljningsställen säljer flera av varukategorierna och 71 stycken. 
tillståndshavare har detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter enligt LTLP. 
 

I SOLNASTAD 
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Rankning och NKI, serviceområden 

Företagsärenden Rankning/ NKI 2019 Rankning/ NKI 2018 

Mark 24 I NKI 77 (+) 35 I NKI 69 

Miljö 42 I NKI 74 (+) 45 I NKI 73 

Livsmedel 55 I NKI 80 (+) 61 / NKI 78 

Servering 10 / NKI 87 (+) 21 / NKI 81 

Brand 56 I NKI 76 (-) 10 /N Kl 87 

Bygglov 86 I NKI 66 (-) 69 / NKI 68 
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Antal registrerade försäljningsställen: 
tobak, folköl- och läkemedel 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

Sammanlagt antal försäljningsställen 83 86 94 
Tobak 71 73 85 
Folköl  36 37 35 
Receptfria läkemedel  43 44 43 
E-cigaretter och påfyllningsbehållare 11 14 17 
Butiker säljer oftast flera av varukategorierna samtidigt. 

 
Av statistiken kan inte utläsas något anmärkningsvärt bortfall av antalet försäljningsställen sedan 
tillståndsplikten för försäljning av tobaksvaror blev gällande hösten 2019. 

Tillsyn av försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt e-cigaretter 
Under 2020 har 51 yttre tillsynsbesök genomförts. Tillsynen har främst utförts dagtid. Vid de 
tillsynsbesök som genomförts har det kontrollerats att bestämmelserna i alkohollagen (folköl), 
LTLP samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel efterlevs. Exempelvis kontrolleras att 
det finns ett upprättat egenkontrollprogram som är anpassat till verksamheten i butiken och att 
en kopia av detta varit insänt till förvaltningen. Vid tillsynen har även kontrollerats att det inte 
finns tobaksvaror med felaktiga hälsovarningar och att det finns bra rutiner för att försäljning inte 
sker till ungdomar under 18 år. Tillsynen har även innefattat rådgivning samt stöd och informa-
tion som kan betraktas som förebyggande tillsyn. Vid några tillsynsbesök har mindre anmärk-
ningar påträffats. Påpekade brister har på frivillig väg oftast åtgärdats direkt i samband med 
tillsynen eller annars kort därefter. Under 2020 har inga inre tillsyner genomförts gällande de 
tillståndshavare som beviljats tobakstillstånd enligt LTLP på grund av att tillståndshavarna 
nyligen kontrollerats i samband med nyansökan om försäljningstillstånd.  

Länsstyrelsens tillsyn enligt LTLP 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller kommuners handläggning enligt LTLP. Under 
hösten 2020 har Länsstyrelsen i Stockholm genomfört en tillsyn av förvaltningens arbete (se bilaga 
– Länsstyrelsen tillsynsbeslut). Länsstyrelsen konstaterar att ”…kommunens tillståndsprövning håller en 
mycket god kvalitet. Generellt gör handläggarna bra utredningar, framför allt när det gäller den ekonomiska 
granskningen. I ärendena som granskats har kommunen till exempel även granskat närstående bolag samt vid 
behov begärt yttranden och kompletteringar från de sökande.” Vid tillsynen noterades även ett fåtal 
anmärkningar som tillsynsmyndigheten förutsätter att förvaltningen åtgärdar. Anmärkningarna 
återges kortfattat nedan tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att rätta bristerna:  
  
• Det framgår inte i besluten från och med när besluten gäller. 

Åtgärd: Skrivning har lagts till i beslutsmallen som används för nya beslut. 
• Kommunen tillhandahåller en mall för egenkontrollprogram som inte är uppdaterad med nu 

gällande föreskrift för utformning av hälsovarningar och dess placering på förpackningar. 
Åtgärd: Mallen har uppdaterats med gällande föreskrift. 

 
Övrigt  
Information om serveringstillstånd, tobak och folköl finns på stadens hemsida. 
Tillståndsgruppens informationsmaterial avseende serveringstillstånd, tobak och folköl ses 
kontinuerligt över för eventuella förbättringar. 
 
Bilaga 
Länsstyrelsen i Stockholm - tillsynsbeslut 

I SOLNASTAD 
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