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Delårsrapport per april 2019 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 
ON/2018:1, behandlas på Omvårdnadsnämnden den 18 juni 2019 
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Sammanfattning 

År 2019 ska budgetuppföljning ske till nämnden per mars och oktober enligt beslut i kommunstyrelsen. 
Delårsrapport ska göras per april och augusti samt årsredovisning per den 31 december. Det pågående arbetet med 
nämndmålen och uppdragen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Omvårdnadsnämndens nettobudget för år 2019 uppgår till 920,5 mkr. Nettokostnaderna för perioden januari till 
april är 304,7 mkr vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 2,2 mkr. Helårsprognosen är ett resultat i nivå 
med budget. 

För verksamheter enligt SoL och övrig verksamhet prognostiseras ett underskott om 0,7 mkr jämfört med budget. 

Det prognostiserade underskottet beror på volymökning och därmed högre kostnader för den upphandlade 
hemtjänsten. Den genomsnittlig beställda och utförda tiden per omvårdnadskund har ökat. Förvaltningen kan 
konstatera att en successiv ökning av genomsnittlig utförd tid skett under hösten 2018 och även i början av 2019. 
Ökningen var inte känd när budgeten lades i augusti 2018. Kunder med de allra högsta behoven 100 timmar/månad 
och mer har inte ökat däremot har kunder med ett behov av mellan 75 och 99 timmar ökat. 

Underskottet inom hemtjänstverksamheten uppvägs till stor del genom lägre kostnader p.g.a. färre köp av 
korttidsplatser och enstaka vård- och omsorgsboendeplatser enligt LOV, tomdygnsavdrag till boendena då de har 
tomma platser samt lägre kostnader för bostadsanpassning och volymminskning inom insatsen boendestöd. 

För LSS-verksamheten prognostiseras ett överskott på 0,7 mkr i förhållande till budget. 

Överskottet beror på lägre hyreskostnad då starten för en LSS -gruppbostad blivit senarelagd från april 2019 till 
2020. För insatsen personlig assistans LSS beräknas ett underskott p.g.a. volymökning. Underskottet kompenseras 
genom överskott för kommunens kostnader för assistansersättning för de 20 första timmarna till försäkringskassan 
p.g.a. volymminskning. 

Helårsprognosen för omvårdnadsnämndens investeringar är ett utfall i nivå med budget. 

Nämndens ansvarsområden 

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

Viktiga händelser 

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

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

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

Nyöppnad servicebostad på Fläderstigen 

Verksamheten på Fläderstigen har 10 lägenheter för personer med beslut om bostad enligt LSS. Det är egen regi 
som ansvarar för verksamheten. Inflyttningen påbörjades under december och har fortsatt under våren. 

Moderna trygghetslarm installeras i vård- och omsorgsboenden 

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

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

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

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

Certifiering av demensteam 

Omvårdnadsförvaltningen fortsätter med certifiering av demensteam i hemtjänsten samt sammankallar till 
nätverksträffar för demensteamen. Fyra hemtjänstföretag är certifierade. Tio undersköterskor har gått utbildningen 
under våren och fått diplom. Totalt har 80 undersköterskor genomfört utbildningen. Syftet med att certifiera 
demensteam inom hemtjänsten är att få en jämn och säkrad kvalitet av insatser för personer med demenssjukdom 
som bor kvar hemma. 

Kartläggning av hemtjänstprocessen - Solna 2025 

Samtliga förvaltningar kommer att se över och granska sina processer, mål och strategier. Syftet är att vara bättre 
rustad för att möta kommande utmaningar med ekonomiska och personella resursbrister. Hemtjänstprocessen är 
omvårdnadsförvaltningens första fokusområde som ska kartläggas. Utifrån kartläggningen som har påbörjats och 
ska vara klar till sommaren kommer olika fokusområden att identifieras för förbättring både ur ett kundperspektiv 
och ett medarbetarperspektiv och med fokus på kvalitet och effektivitet. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmålen följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsredovisning. I delårsrapport 
per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 

  

Nämndmål 

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

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

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

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

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. I delårsrapport per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens 
uppdrag. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med omvårdnadsnämnden och byggnadsnämnden planera för ett nytt vård- och 
omsorgsboende i norra Solna. 

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
hemmaplanslösningar. 

Det pågående arbetet med uppdragen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 
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Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Avvikelsen beror på högre 
personalkostnader p.g.a. flera anställningar och löneökningar samt högre hyresavtal under 2019. Förändringen 
förklaras även av lägre intäkter i form av minskat bidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen och statsbidrag 
för ökad välfärdsteknik inom omsorgen. Motsvarande kostnadsminskning återfinns under övriga kostnader. 

Periodens budgetavvikelse är ett nettoöverskott på 2,2 mkr. På intäktssidan visar utfallet bl. a. 2,2 mkr högre intäkter 
i form av intern ersättning till Humaniora hemtjänst p.g.a. volymökning genom fler utförda hemtjänsttimmar. 

På kostnadssidan uppgår avvikelsen till 0,4 mkr högre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna visar ett 
underskott på 3,6 mkr beroende på fler anställda inom Humaniora hemtjänst. Köp av verksamhet/tjänster visar ett 
överskott på 4,4 mkr beroende på lägre kostnader avseende färre antal korttidsplatser och externa placeringar enligt 
SoL samt tomdygnsavdrag. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 9,8 9,5  -0,1 29,5 29,8 0,3 

Hyror och arrenden 11,5 11,3  -0,2 35,2 35,2 0,0 

Bidrag 22,1 32,3  -0,5 67,6 67,6 0,0 

Försäljning av verksamhet 0,5 0,8  0,2 1,0 1,0 0,0 

Övriga intäkter 7,6 7,5  0,1 22,7 22,6 -0,1 

Interna intäkter (kto 39) 22,4 19,1  2,2 60,7 69,3 8,6 

Summa intäkter 74,0 80,5 -8,1 % 1,8 216,6 225,5 8,9 

Personalkostnader -83,5 -74,9  -3,6 -239,7 -248,8 -9,1 

Köp av verksamhet/tjänster -229,8 -229,4  4,4 -702,4 -697,6 4,8 

Lokalkostnader -25,7 -22,9  0,0 -77,1 -76,2 0,9 

Kapitalkostnader -0,8 -0,8  0,2 -2,8 -2,8 0,0 

Övriga kostnader -13,1 -22,7  2,1 -45,8 -42,7 3,1 

Interna kostnader (kto 79) -25,8 -22,7  -2,7 -69,3 -77,9 -8,6 

Summa kostnader -378,6 -373,4 1,4 % 0,4 -1 137,1 -1 146,0 -8,9 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-304,7 -292,9 4,0 % 2,2 -920,5 -920,5 0,0 

        

Omvårdnadsnämndens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget. 

Intäkterna beräknas för helåret visa ett överskott på 8,9 mkr i förhållande till budget. Budgetavvikelsen förklaras av 
8,6 mkr högre interna intäkter till resultatenheten Humaniora hemtjänst p.g.a. volymökning. Detta påverkar även 
kostnadssidan med motsvarande belopp för interna kostnader. 

Kostnaderna beräknas för helåret visa ett underskott på 8,9 mkr i förhållande till budget. 

Personalkostnaderna beräknas visa ett underskott på 9,1 mkr jämfört med budget beroende på i huvudsak fler anställda 
inom Humaniora hemtjänst p.g.a. volymökning. Underskottet finansieras med interna intäkter för fler utförda 
hemtjänsttimmar motsvarande 8,6 mkr. Humaniora, som drivs i egen regi med avtal enligt LOV, beräknas vid årets 
slut uppnå ett resultat på +/-0. 

Köp av verksamhet/tjänster beräknas för helåret visa ett överskott på 4,8 mkr i förhållande till budget. Budgetavvikelsen 
beror på ett överskott på 2,2 mkr för privata utförare av hemtjänst p.g.a. volymminskning. Volymminskning inom 
insatsen boendestöd beräknas ge ett överskott om 1,2 mkr jämfört med budget. Färre köp av korttidsplatser och 
enstaka vård- och omsorgsboendeplatser enligt LOV samt avdrag på ersättningen till boendena då de har tomma 
platser ger överskott på totalt 2,3 mkr. Inom LSS-området beräknas ett underskott om 1,6 mkr för insatsen 
personlig assistans LSS p.g.a. volymökning. 

Lokalkostnaderna beräknas för helåret visa ett överskott på 0,9 mkr i förhållande till budget. Avvikelsen beror på att 
starten för en LSS -gruppbostad blivit senarelagd från april 2019 till 2020. 

För övriga kostnader beräknas ett överskott på 3,1 mkr i förhållande till budget. Avvikelsen beror på 2,4 mkr i 
överskott för kommunens kostnader för de 20 första timmarna till försäkringskassan för personlig assistans främst 
p.g.a. volymminskning. Kostnaderna för bostadsanpassning beräknas visa ett överskott på 0,7 mkr. 

Den ökade interna kostnaden på 8,6 mkr beror på att det prognostiseras fler timmar på Humaniora hemtjänst än 
budgeterat för perioden. 
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Verksamheter 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Vård- och omsorgsboende -136,9 -131,6 4,0 % 0,9 -413,4 -411,1 2,3 

Hemtjänst -62,1 -57,4 8,2 % -1,3 -182,4 -186,6 -4,2 

Omsorg om funktionshindrade 
enligt LSS 

-75,6 -74,4 1,7 % -0,1 -226,4 -225,7 0,7 

Förebyggande verksamhet -6,0 -5,1 16,6 % 0,1 -18,2 -17,7 0,5 

Avdelningen för 
myndighetsutövning 

-11,2 -11,4 -1,2 % 1,5 -38,1 -37,4 0,7 

Övrig verksamhet -12,9 -13,0 -0,7 % 1,1 -42,0 -42,0 0,0 

Summa nämnd -304,7 -292,9 4,0 % 2,2 -920,5 -920,5 0,0 

varav SoL och övrig verksamhet -229,1 -218,5 4,8 % 2,3 -694,1 -694,8 -0,7 

varav LSS -75,6 -74,4 1,7 % -0,1 -226,4 -225,7 0,7 

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

SoL-verksamheten omfattar driften av sju vård- och omsorgsboenden (utöver dessa driver Solna ett vård- och 
omsorgsboende i egen regi), köp av enstaka platser i och utanför Solna, främst platser enligt Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) ca 110 stycken. Detta motsvarar totalt ca 660 platser. Solnaborna har möjlighet att välja sin 
utförare av hemtjänst. Verksamheten är upphandlad enligt LOV. I april 2019 fanns 15 utförare av hemtjänst i 
staden. Av dessa är 14 utförare privata och en drivs i egen regi 

Inom LSS-verksamheten finns 25 boendeplatser som drivs på entreprenad och 35 boendeplatser som drivs i egen 
regi. Dessutom finns inom staden 18 boendeplatser som är upphandlade enligt LOV. Därutöver köper 
omvårdnadsnämnden enstaka platser i andra kommuner motsvarande 38 platser. De flesta är direktupphandlade. 
Detta motsvarar totalt 116 platser. Staden köper ca 158 platser avseende daglig verksamhet, främst upphandlade 
enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). För insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse köper nämnden 33 
respektive 41 platser. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4% jämfört med föregående år. Verksamheter enligt SoL och övrig 
verksamhet redovisar 4,8 % högre kostnader än 2018. Ökningen beror på indexförändringar och dyrare hyresavtal 
inom vård- och omsorgsboende och förebyggande verksamhet. Inom hemtjänstverksamheten beror ökningen på 
fler utförda hemtjänsttimmar för den upphandlade hemtjänsten enligt LOV. Även konsultkostnader för IT är högre 
jämfört med föregående år. 

LSS-verksamheten redovisar 1,7% högre kostnader än 2018. Ökningen beror på indexförändringar, öppnandet av 
gruppbostaden Parkvägen 4C samt ökade kostnader för personlig assistans. 

Periodens budgetavvikelse är ett nettoöverskott på 2,2 mkr. Verksamheter enligt SoL och övrig verksamhet 
redovisar ett överskott på 2,3 mkr. Överskottet beror på färre köp av korttidsplatser och enstaka externa platser. 
Överskottet reduceras genom högre kostnader för den upphandlade hemtjänsten p.g.a. volymökning genom fler 
utförda timmar. 

LSS-verksamheten redovisar ett utfall i nivå med budgeten. 

Årsprognos 

Omvårdnadsnämndens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget. 

Verksamheter enligt SoL och övrig verksamhet beräknas visar ett underskott på 0,7 mkr jämfört med budget. 

Vård- och omsorgsboende beräknas visa ett överskott på sammanlagt 2,3 mkr. Avvikelsen beror främst på färre köp av 
korttidsplatser och enstaka vård- och omsorgsboendeplatser enligt LOV. Avdraget som görs på ersättningen till 
boendena då de har tomma platser medför ett överskott på 0,5 mkr mot budget. 

Hemtjänstverksamheten totalt beräknas visa ett underskott på 4,2 mkr mot budget. Den upphandlade hemtjänsten 
enligt LOV, där även Humaniora hemtjänst ingår, beräknas visa ett underskott på 6,4 mkr jämfört med budget. 
Underskottet beror på volymökning. Genomsnittlig utförd tid per omvårdnadskund har ökat och även den beställda 
tiden. Totala antalet kunder är ca 1030, vilket är i nivå med 2018. Förvaltningen kan konstatera att en successiv 
ökning av genomsnittlig utförd tid skett under hösten 2018 samt även i början av 2019. Denna ökning var inte känd 
när budgeten beräknades i augusti/september 2018. Kunder med de allra högsta behoven 100 timmar/månad och 
mer har inte ökat däremot har kunder med ett behov av mellan 75 och 99 timmar/månad ökat. Underskottet 
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dämpas något p.g.a. en volymminskning inom insatsen boendestöd beräknas ge ett överskott om 1,2 mkr jämfört 
med budget. Även avgiftsintäkterna dämpar som underskottet med 0,3 mkr högre nettokostnader än budgeterat. 

Avdelningen för myndighetsutövning beräknas visa ett överskott på 0,7 mkr beroende på lägre kostnader för 
bostadsanpassningar. 

För förebyggande verksamhet prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr p.g.a. vakanser. 

För övrig verksamhet beräknas ett resultat i nivå med budget. 

Verksamheter Omsorg om funktionshindrade enligt LSS beräknas visa ett överskott på 0,7 mkr i förhållande till 
budget. 

Avvikelsen beror främst på 0,9 mkr lägre hyreskostnad då starten för en LSS -gruppbostad blivit senarelagd från 
april 2019 till 2020. Beroende på volymökning för insatsen personlig assistans LSS beräknas ett underskott på 
2,6 mkr jämfört med budget. Underskottet kompenseras genom att kommunens kostnader för assistansersättning 
för de 20 första timmarna till försäkringskassan beräknas ge ett överskott på 2,4 mkr p.g.a. volymminskning. 

Investeringsredovisning 

Förändringen mellan periodens utfall och föregående år är marginell. 

Helårsprognosen för nämndens investeringar är ett utfall i nivå med budget. Det prognostiserade utfallet avser 
kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utrustning av LSS gruppbostäder. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder mm 

0,3 0,1 0,2 2,6 2,6 0,0 

 


