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Närvarande ersättare 
Eva Holmquist (M) 
Ulla Alfvén (M) 
Göran Thingwall (M) (distans) §§2-13 
Linn Hägg (KD) 
Erik Hedlund (S) 
 

Övriga närvarande 
Elisabet Sundelin, förvaltningschef 
Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef 
Monica Lickander, kvalitetsansvarig §§1–6 
Emma Edling, kvalitetsutvecklare §§1–6 
Rickard Ekwall, kvalitetsutvecklare§§1–6 
Frida Wagman, verksamhetsutvecklare §§1–2 
Katarina Påhlman §§1–2 
Veronica Hässelborg, chefscontroller 
Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare §§1–9 
Maria Niles Sundby, Medicinskt ansv. rehab 
§§1–5 
Kristina Landelius, samordnare §§1–4 
Vega Skott, nämndsekreterare 
Anja Baklien, projektledare 

  
Utses att justera Elisabet Brolin (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
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Paragrafer §§1–13 
Underskrifter Sekreterare  
  Vega Skott  

 
 Ordförande  
  Samuel Klippfalk (KD) 
 Justerare  
  Elisabet Brolin (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-02-22. 
Anslaget tas ner 2022-03-16. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-03-15. 
Originalprotokollet förvaras på omvårdnadsförvaltningen. 
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§ 1 

Fastställande av föredragningslista 
 
Omvårdnadsnämnden fastställer föredragningslistan.  
 
 
 
 
 

§ 2 

Information 
Katarina Påhlman, Elisabet Sundelin och Frida Wågman informerar om utbud av 
aktiviteter för seniorer. 
 
Maria Niles Sundby informerar om anmälan enligt Lex Maria 2021: Skoga vård- och 
omsorgsboende. 
 
Maria Niles Sundby informerar om anmälan enligt Lex Maria 2022: Skoga vård- och 
omsorgsboende. 
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§ 3 

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2021 (ON/2020:1) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden godkänner årsredovisningen 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridningen av den pågående 
pandemin (Covid-19). I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och 
smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter. Det tillfälliga besöksförbudet 
som godkändes av Folkhälsomyndigheten togs bort i början på året därefter har vård- 
och omsorgsboenden anpassat sina lokala besöksrutiner utifrån rekommendationer från 
Smittskydd Stockholm. Seniorträffsaktiviteter har anpassats och nya arbetssätt tillämpas 
för att nå fler Solnabor i form av hembesök, uteaktiviteter, telefon- och videosamtal 
och digitala mötesplatser. Seniorträffarna samt nämndens restauranger och kaféer 
öppnade i anpassad form under hösten. Biståndsbedömda dagverksamheter för äldre 
öppnade med anpassad verksamhet i slutet på juni. 

Omvårdnadsnämnden har beslutat att anta Mango Omsorg AB, som utförare för 
gruppbostäderna Södra Långgatan och Jungfrudansen. Södra Långgatan är en ny 
gruppbostad som öppnar 1 februari 2022. Jungfrudansens gruppbostad är en befintlig 
gruppbostad som drivs av Mango Omsorg och som får förlängt förtroende. 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fyra 
mål för omvårdnadsnämnden. Ett av målen bedöms uppfyllas och tre av målen bedöms 
uppfyllas till stor del. 

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har 
avrapporterats till omvårdnadsnämnden i juni. Uppdraget att tillvarata erfarenheter från 
hanteringen av pandemin i verksamheterna avrapporterades till kommunstyrelsen i 
december och avrapporteras till omvårdnadsnämnden i samband med 
årsredovisningen. 

Nämndens nettokostnader uppgår till 861,8 mkr vilket är en minskning med 35,9 mkr 
(4 %) jämfört med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av att 
nämnden under året i snitt har haft 70 stängda platser inom särskilt boende. 

Omvårdnadsnämnden visar ett överskott på 72,1 mkr i jämförelse med årets budget. 
Detta förklaras främst av att nämnden haft ett minskat behov om omkring 70 platser 
inom särskilt boende jämfört med behoven före pandemin. 
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§ 4 

Yttrande över motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten M:21/2021 (ON/2021:123) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt 
yttrande över motionen. Omvårdnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
motionen ska avslås. 
 
Sammanfattning 
Motionen översyn av ny modell för hemtjänsten § 293 väcktes i kommunfullmäktige 
den 29 november 2021 av Elisabet Brolin. 
 
I motionen yrkas att: 

- omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett eller två områden 
prova en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman utan ger 
utrymme för såväl hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka 
insatser som ska göras för dagen och att försöket utvärderas. 

 

Omvårdnadsförvaltningens svar på motionen 
Omvårdnadsförvaltningen anser att dagens system ger biståndshandläggaren möjlighet 
att genom uppföljning kvalitetssäkra den enskildes beviljade insatser. Förvaltningen 
anser vidare att det system som finns idag är tillräckligt flexibelt, och ger utrymme för 
den enskilde tillsammans med kontaktmannen och hemtjänstutföraren att planera 
beviljade insatser och tidsåtgång på så sätt att den enskilde får sina behov och önskemål 
tillgodosedda.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att tidsramar är nödvändiga för verksamheterna för att 
kunna tillgodose samtliga kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal.  
Beställningarna till utförarna omfattar beviljade omvårdnadsinsatser samt antal besök 
under dagen. Varje omvårdnadsinsats genererar skälig tid för att genomföras. I 
beställningen till utförarna får de den totala tiden för samtliga omvårdnadsinsatser att 
utföra inom månaden. Hemtjänstutförarna får ersättning för utförd tid upp till beställd 
tid gällande omvårdnadsinsatser. Genom uppföljning av utförd tid under oktober, 
november och december 2021 framkommer att 70-76% av totalt beviljad tid utförs 
idag.  
 
Beställningarna kan även omfatta beviljade serviceinsatser samt intervall för 
genomförande av dessa. Varje serviceinsats generar skälig tid för att genomföras. Till 
skillnad från omvårdnadsinsatser ersätts utföraren för antal utförda serviceinsatser, och 
inte den faktiska tidsåtgången. 
 
Det är sedan kontaktmannen som, tillsammans med kunden, upprättar en 
genomförandeplan för hur samtliga beviljade insatser ska genomföras, och när under 
dagen de ska utföras. 
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Utifrån genomförandeplanen ska utföraren planera ut de insatser kund önskar få 
utförda vid respektive besök. Vid förändrade önskemål är det fritt för kontaktmannen 
att tillsammans med kund uppdatera genomförandeplanen och för hemtjänstutföraren 
att därefter revidera planeringen. Dagens system liknar ramtid för omvårdnadsinsatser, 
men biståndshandläggaren beviljar omvårdnadsinsatser som var för sig generar en viss 
tid. Den totala omvårdnadstiden ger förutsättningar att förlänga ett besök som tar mer 
tid i anspråk och korta ned ett annat som inte tar lika mycket tid i anspråk. 
Sammantaget innebär detta att det finns tid och utrymme för flexibilitet för de besök 
som tar längre tid hos kund än beräknat.  
 
För att möjliggöra den av nämnden fastställda uppföljningsplanen krävs ett underlag att 
utgå ifrån. Underlaget förvaltningen tar del av via de registrerade insatserna, ger 
möjlighet för biståndshandläggaren att följa upp att den enskilde får den hjälp som är 
behovsbedömd och beviljad. Närvaromarkering i den enskildes hem kvalitetssäkrar 
besök på plats, vilket kan utgöra en trygghet för såväl den enskilde och dennes 
närstående som för medarbetare.  
 
Yrkande 
Elisabet Brolin (S), Kerstin Scheutz (V), Mikael Kullberg (S) yrkar bifall till motionen. 
Samuel Klippfalk (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens 
förslag, dels Elisabet Brolin (S) med fleras yrkande. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att omvårdnadsnämnden 
bifaller förvaltningens förslag. 
 
Reservationer  
Elisabet Brolin (S), Kerstin Scheutz (V), Mikael Kullberg (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 
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§ 5 

Huvudöverenskommelse om övergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg, HÖK (ON/2021:116) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta huvudöverenskommelsen om 
övergripande samverkan kring vård och omsorg, HÖK. 
 
 
Sammanfattning 
Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram ett förslag till länsövergripande 
överenskommelse för samverkan, HÖK. Huvudöverenskommelsen beskriver mål och 
organisation för den övergripande samverkan mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län. Målgrupperna för överenskommelsen är patienter och 
brukare med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen. I 
överenskommelsen beskrivs den övergripande organisationen för samverkan på politisk 
nivå, tjänstemannanivå samt för samrådsgrupper med fokus på olika målgrupper och 
sakområden. Den delregionala samverkan och lokala samverkan beskrivs också i 
överenskommelsen. Till överenskommelsen kommer riktlinjer utarbetas som beskriver 
organisation, processer och arbetssätt kring samverkan på tjänstemannanivå och 
uppdragen för lokala samordnare både inom kommunen och regionen. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till huvudöverenskommelsen om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK. Genom överenskommelsen och den 
tillhörande riktlinjen kommer processer och arbetssätt kring samverkan finnas 
beskrivna. 
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§ 6 

Avtalsuppföljning av grupp- och servicebostäder för vuxna 
enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) år 2021 
(ON/2022:23) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden godkänner avtalsuppföljningen för 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Avtalsuppföljningen har under 2021 omfattat 15 verksamheter med totalt ca 95 
solnabor. 
 
Kvalitetsutvecklaren har använt sig av enkät, dokumentationsgranskning, 
verksamhetens utvecklingsplan efter 2020 års uppföljning samt intervju av 
verksamhetschef, andra ledningsfunktioner samt medarbetare vid platsbesök som 
metod för uppföljning. Under intervjun har verksamhetschefen givits möjlighet att 
förtydliga de svar som angivits i enkät eller utvecklingsplan. Avtalsuppföljningen har 
genomförts under perioden september till oktober 2021. 
 
Uppföljningarna visar att majoriteten av verksamheterna har ett nära ledarskap, ett 
förankrat kontaktmannaskap, tydliga rutiner för introduktion av nya medarbetare och 
har arbetat aktivt utifrån identifierade utvecklingsområden vid föregående 
avtalsuppföljning. Verksamheterna behöver generellt fortsätta påbörjat arbete med att 
förbättra den sociala dokumentationen och delar av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamhetscheferna har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där 
identifierade utvecklingsområden framgår och har ålagts att inkomma med 
utvecklingsplaner som ska beskriva hur de tänkt arbeta utifrån identifierade 
utvecklingsområden. 
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§ 7 

Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), 4:e kvartalet 2021 (ON/2021:13) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden tar del av statistiken och överlämnar rapporterna till 
kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller beslut enligt 9 § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsskyldigheten gäller även 
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt efter tre månader från 
dagen för avbrottet. 
 
Rapporteringen till fullmäktige och revisorerna ska ske en gång per kvartal. 
Statistikrapporter för 4:e kvartalet 2021 bifogas tjänsteskrivelsen. 
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§ 8 

Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller 
påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till 
Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga 
missförhållanden, 1 juli till 31 december 2021 (ON/2021:12) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden tar del av sammanställning av lex Sarah-rapporter. 
 
Sammanfattning 
Enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL) ska den som fullgör uppgifter inom 
socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom 
om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som 
får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 
  
Enligt 24 b § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska den som 
fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa 
funktionshindrade genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör 
den som får, eller som kan komma ifråga för, insatser enligt sådan lagstiftning. 
 
Om händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande ska en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
göras. 
 
Sammanställningen av rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för 
missförhållanden samt anmälan om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarliga missförhållanden avser perioden 2021-07-01 till 2021-12-31. 
 
Under perioden 2021-07-01 till 2021-12-31 har det inkommit två rapporter om 
missförhållanden inom hemtjänsten. Det har inkommit en rapport om 
missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande inom LSS-verksamhet vilken 
efter utredning bedömdes som inget missförhållande. Det har inkommit tre rapporter 
om missförhållande inom vård och omsorgsboende varav ingen anmäldes vidare till 
IVO. En av rapporterna bedömdes som inget missförhållande. 
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§ 9 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
ON DEL §/2021 § 32, ON DEL §/2022 § 1–6. 
 
2021/082, 2021/498, 2021/499, 2021/361, 2021/406, 2021/479, 2021/459, 2021/463, 
2021/458, 2021/470, 2021/507, 2021/477, 2021/476, 2021/307, 2021/508, 2021/478, 
2021/333, 2022/001, 2021/406, 2022/006, 2021/424, 2021/462, 2021/448, 2021/347, 
2021/493, 2021/496, 2021/250, 2021/429, 2022/012, 2022/014, 2021/495, 2022/017, 
2021/441, 2021/432, 2021/361, 2021/414, 2021/380, 2022/019, 2022/020, 2021/497, 
2022/021, 2022/022, 2022/023, 2022/024, 2022/025, 2021/491, 2021/254, 2022/026, 
2022/027, 022/012, 2021/472, 2022/029, 2021/251, 2022/030, 2021/149, 2022/031, 
2021/219, 2021/454, 2022/033, 2021/505, 2022/005, 2021/426, 2021/451, 2021/447. 
 
000099013-14, 000099018-38, 000099081, 000099041-48, 000099050-71, 000099073-
80, 000099082-88, 000099090-94, 000099096, 000099098-126, 000099128-41, 
000099503, 000099144-51, 000099153-54, 000099156, 000099165, 000099168-83, 
000099186-89, 000099191-97, 000099199-210, 000099212-27, 000099229, 000099231-
59, 000099261-81, 000099184-85, 000099283-85, 000099287-90, 000099292-96, 
000099299-301, 000099304-10, 000099324-25, 000099311, 000099317, 000099326, 
000099329-40, 000099342-70, 000099421, 000099372-92, 000099395-97, 000099399, 
000099407-20, 000099422, 000099426-27, 000099429-57, 000099458, 000099460-66, 
000099468-71, 000099473-502, 000099459, 000099504-48, 000099552-57, 000099559-
61, 000099565-91, 000099594-7, 000099609-23, 000099666, 000099624-27, 000099629-
93, 000099718-19, 000099845, 000099838, 000099695-700, 000099702-17, 000099720-
27, 000099729-30, 000099753, 000099791, 000099731-844, 000099874, 000099851, 
00099847-87 
 
 
 

§ 10 

Anmälan av ärendelista 
 
Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 

§ 11 

Meddelande (ON/2022:9) 
 
Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd attestförteckning för omvårdnadsnämnden.  
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§ 12 

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Inga rapporter från kontaktpolitiker redovisas.  
 
 
 
 
 

§ 13 

Övrigt 
 
Kerstin Scheutz (V) lämnar ett nämndinitiativ enligt bilaga 1 till protokollet. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar att ta emot nämndinitiativet för beredning. 
 
 
Kerstin Scheutz (V) ställer en fråga om restaurangen i Hallen och om det finns någon 
plan för restaurangens utveckling i framtiden. Ulrika Lyktberg Lindqvist besvarar frågan 
och meddelar att i nuvarande läge är tanken att restaurangen ska fungera mer som ett 
café.  
 
Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har 
fungerat enligt riktlinjerna. 
 
 
 
 
 
 



Solna 15 februari 2022 

Omvårdnadsnämnden 

Nämndinitiativ om covid-bonus till Solnas omsorgsanställda 

Omvårdnadsnämnden redovisar ett överskott på 72,1 miljoner kronor för 2021. Samtidigt har 

covid-19-pandemin präglat all omsorgsverksamhet under drygt två års tid. Medarbetarnas 

insatser under pandemin har varit ovärderliga och de förtjänar kompensation efter allt hårt 

slit. Vänsterpartiet föreslår därför en så kallad ”covid-bonus” till de omsorgsanställda som 

arbetat under pandemin. 

Styrets partikollegor i Regionrådsberedningen i Region Stockholm beslutade i början av 

februari att ge medarbetarna en covid-bonus på upp till 10 000 kronor för ”extraordinära 

insatser under pandemin under 2021”. Även om arbetet i hälso- och sjukvården och 

omsorgsarbetet i kommunen till viss del skiljer sig åt, menar vi att de som arbetar på 

omvårdnadsnämndens uppdrag gjort minst lika extraordinära insatser inom hemtjänsten, 

LSS-verksamheten och på våra särskilda boenden.  

Vi är övertygade om att förvaltningen har kompetensen som krävs för att ta fram detaljerna 

kring covid-bonusen. Vi vill emellertid vara tydliga med att vi anser att bonusen inte bara bör 

ges till de som är anställda med månadslön, som i regionen. Solnas äldreomsorg har störst 

andel timanställda i hela landet och var tredje arbetad timme utförs av en timanställd. Därför 

är det inte mer än rätt att även timanställda som arbetat mycket kompenseras för sina 

uppoffringar under covid-19-pandemin.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 

Att omvårdnadsnämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utforma kriterier för en 

covid-bonus.  

Att denna bonus därefter betalas ut till omsorgsanställda inom hemtjänsten, LSS-

verksamheten och på särskilda boenden som arbetat under pandemin. 

Kerstin Scheutz 

Vänsterpartiet 

ON/2022-02-15 § 13 Bilaga 1
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