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Socialnämnden 

Plats och tid  2022-12-05    Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 
18:30-18:35 
 

Ledamöter 
Arion Chryssafis (M), ordförande 
Gustavo Caballero Cervantes (L) 
Per-Ove Nelstrand (S) 
Leif Hansson (M) 
Marina Peregonchuk (MP) 
Marcela Arosenius (C) 
Margareta Nordin (S) 
Leif Åsbrink (V) 

Tjänstgörande ersättare 
 Juliette Haddad (M) för Nelia Christiansson 
 (KD) 
 

 
Närvarande ersättare 
Bo Nilsson (M) 
Birgit Stockhaus (M) 
Lina Hultqvist (S) 
Arminda Bränngård (V) 

Övriga närvarande 
Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef 
Maria Schollin, enhetschef 
Parvin Banisadr, enhetschef 
Anna Eken, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Per-Ove Nelstrand (S) 
 

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 
 

Paragrafer §§ 63-67 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 Ordförande  
  Arion Chryssafis (M) 

 
 Justerare  
  Per-Ove Nelstrand (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-12-06. 
Anslaget tas ner 2022-12-28. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-12-27. 
Originalprotokollet förvaras på socialförvaltningen. 
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§ 63 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 64 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2023 (SN/2022:71) 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar under 2023, med start kl. 18:00 
om inget annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren   Hösten 
16 januari 4 september 
13 februari 9 oktober 
27 mars 6 november 
24 april 4 december (kl. 18:30) 
12 juni  

 
Sammanfattning 
Socialnämndens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2023. I förslaget har hänsyn 
tagits till helgdagar, andra nämnders sammanträden, tillgång till lokal samt när beslut 
om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan 
och budget) ska fattas. Socialnämndens sammanträden hålls vanligtvis på måndagar. 
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§ 65 
Förenklad avtalsuppföljning gällande grupp- och 
träningsboenden för psykiskt funktionsnedsatta 
(SN/2022:75) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av förenklad avtalsuppföljning gällande grupp- och 
träningsboenden för psykiskt funktionsnedsatta. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutande 2016-06-14 efter en förnyad konkurrensutsättning att teckna 
nytt avtal med Nytida angående driften av Hagavägens gruppboende, Sunnangårdens 
gruppboende och Västra vägens stöd- och gruppboende. Avtalen för respektive boende 
har trätt i kraft vid olika datum, för Västra vägen trädde det nya avtalet i kraft 2017-03-
01, för Hagavägen 2017-10-01 och för Sunnangården 2018-02-01. 
 
Under 2021 genomfördes en ordinarie avtalsuppföljning. Avtalsuppföljningen 
genomfördes i tre steg; först granskades dokumentation i form av 
verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, patientsäkerhetsplan. Därefter 
genomfördes ett personligt besök på respektive boende samt ett digitalt 
uppföljningsmöte med verksamhetschef. Den samlade bedömningen efter genomförd 
avtalsuppföljning är Nytida AB driver boenden i enlighet med avtal och med god 
kvalitet. Tre områden med förbättringsområden har identifierats. 
 
Enligt nämndens rutin för avtalsuppföljning har en förenklad avtalsuppföljning 
genomförts under hösten 2022 med fokus på de punkter som bedömts som 
fungerande. Förvaltningen bedömer att de punkter som vid förra årets uppföljning 
bedömdes som ”fungerande” till viss del har åtgärdats och att Nytida fortsatt driver 
boenden i enlighet med gällande avtal och med god kvalitet, med vissa 
förbättringsområden. 
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§ 66 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

• Protokoll socialnämndens individ och familjeomsorgsutskott 2022-11-21 §§ 
270-280 

• SN AU §/2022 § 4 
 
 
 
 
 

§ 67 
Övrigt 
 
Ordförande tackar nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete under 
mandatperioden. 
 

 
 


	Socialnämnden
	§ 63
	Fastställande av föredragningslista
	§ 64
	Socialnämndens sammanträdesdagar 2023 (SN/2022:71)
	§ 65
	Förenklad avtalsuppföljning gällande grupp- och träningsboenden för psykiskt funktionsnedsatta (SN/2022:75)
	§ 66
	Anmälan av delegationsbeslut
	§ 67
	Övrigt



