
SOLNA STAD Protokoll 2023-01-17 
SID 1 (7) 

Omvårdnadsnämnden 

Plats och tid  2023-01-17  Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:28 

Ledamöter 
Martin Karlsson (C), ordförande  
Eva Pousette Grönqvist (S) 
Samuel Klippfalk (KD) 
Kerstin Scheutz (V)  
Sven Jansson Stockfelt (MP) 
Per-Ove Nelstrand (S) 
Zanna Mårtensson (M) 
Birgitta Svensson (L) 

Tjänstgörande ersättare 
Eva Holmquist (M) för Lennart Hultqvist (M) 

Närvarande ersättare 
Rita Ghebreselassie (S) 
Joakim Edhborg (S) 
Niroch Nawzad Aubid (S) 
Inger Grape-Olausson (V) 
Lena Westin (C) 
Lars Löfquist (M) 
Lennart Andin (KD) 

Övriga närvarande 
Elisabet Sundelin, förvaltningschef 
Patrik Ulander, tf stabschef 
Veronica Hässelborg, chefscontroller 
Maria Niles Sundby, medicinskt ansvarig 
för rehab §§1-2
Nadja Palovaara, nämndsekreterare

Utses att justera Samuel Klippfalk (KD) 

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

Paragrafer §§ 1-6

Underskrifter Sekreterare 
Nadja Palovaara 

Ordförande 
Martin Karlsson (C) 

Justerare 
Samuel Klippfalk (KD) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2023-01-24. 
Anslaget tas ner 2023-02-15.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2023-02-14.  
Originalprotokollet förvaras på omvårdnadsförvaltningen. 
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§ 1
Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista, med ändring att information 
om omvårdnadsnämndens planeringsdag 2023 och Hagalund läggs till under punkt 4 
Information från förvaltningen. 
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§ 2
Information från förvaltningen

• Maria Niles Sundby, medicinskt ansvarig för rehab, informerar om en anmälan
enligt Lex Maria på Hallens äldreboende.

• Elisabet Sundelin, förvaltningschef, informerar om omvårdnadsnämndens
planeringsdag den 14 mars 2023 med efterföljande sammanträde. Nämnden
kommer att delges mer information om planeringsdagen.

• Elisabet Sundelin, förvaltningschef, informerar om genomförda
trygghetsåtgärder mot omvårdnadsförvaltningens verksamheter efter aktuella
händelser i Hagalund.
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§ 3
Reviderad verksamhetsplan och budget 2023 (ON/2022:1)

Beslut 
Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan, budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för 
omvårdnadsnämnden. Målen är: 

• Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och
få ett gott bemötande,

• Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under
trygga förhållanden,

• Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro,

• Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är
boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Enligt kommunfullmäktigesbeslut om reviderad budget i november har 
omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2023 motsvarande 938,5 mkr vilket är 
en ökning med 18,3 mkr jämfört med 2022. 

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation i 
kombination med en ökad volym av omvårdnadsinsatser samt finansiering av 
arbetsskor för heltidsanställda inom äldreomsorgens Egen regi. 

Nämndens investeringsbudget för 2023 är oförändrad från föregående år och uppgår 
till 1,5 mkr. 

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående 
pandemin (Covid-19) under 2022 och detta kommer fortsätta under 2023. I samverkan 
med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i 
nämndens verksamheter. 

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och 
metoder men även för enskilda vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till 
att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i 
framtiden. 

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer. Målet är att nå 
ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga 
ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och 
äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp 
av nämndens digitala fixare. 
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Nämnden har sedan 2020 rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att 
höja kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, cirka 50 
medarbetare har deltagit och satsningen fortsätter under 2023. 

Röstförklaringar  
Birgitta Svensson (L) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 

Zanna Mårtensson (M) och Eva Holmquist (M) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 

Samuel Klippfalk (KD) deltar inte i beslutet enligt bilaga 3. 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2023-01-17   
 SID 7 (7) 

 

 Signatur  
 
 

§ 4 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
Beslut enligt BAB, Lag om bostadsanpassningsbidrag: 
 
2022/181, 2022/464, 2022/354, 2020/296, 2022/469, 2021/434, 2022/427, 2022/435, 
2022/436, 2022/445, 2022/401, 2020/351, 2022/437, 2022/479, 2022/480, 2022/482, 
2022/473, 2022/481, 2022/452, 2022/334, 2022/482, 2022/485, 2022/463, 2022/455, 
2022/441, 2022/451, 2022/437, 2022/460, 2022/488, 2022/489, 2022/424, 2022/484, 
2022/125.    
 
104611-104613, 104616, 104618, 104619-104621, 104623-104631, 104633-104645, 
104647-104653, 104655-104660, 104662-104669, 104672-104674, 104677-104681, 
104685-104687, 104690-104711, 104716-104727, 104729-104732, 104734, 104735, 
104736, 104742, 104745-104755, 104757-104763, 104766-104778, 104780, 104783-
104787, 104790, 104791, 104793- 104808, 104810, 104811, 104814, 104815, 104816, 
104818, 104819, 104821, 104822, 104825-104832, 104834-104844, 104850, 104852, 
104871, 104872, 104879-104884, 104887, 104888-104892, 104897-104901, 104903-
104909, 104911, 104914, 104915, 104916, 104918, 104921, 104922, 104923, 104925-
104930, 104932, 104933, 104935, 104936, 104938, 104939, 104940, 104942-104945, 
104947, 104948, 104950-104952, 104954, 104955, 104958, 104960, 104961, 104963-
104966, 104969-104980, 104983-104985, 104991-104998, 105001-105005, 105007-
105017, 105019-105028, 105030-105034, 105040, 105041, 105042, 105044-105049, 
105052, 105053, 105055-105058, 105060-105066, 105068-105074, 105091, 105124. 
 
 

§ 5 
Anmälan av ärendelista  
 
Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 

§ 6 
Övrigt  
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
 

 
 



1 av 1 

Till nämnd/styrelse:  Omvårdnadsnämnden 
Datum:  2023-01-17 
Ärendebeteckning: ON/2022:1 
Ärenderubrik: Reviderad verksamhetsplan 

och budget 2023 

R Ö S T F Ö R K L A R I N G  

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till eget förslag till 
verksamhetsplan och budget som lades i kommunfullmäktige den 28 november. 

Birgitta Svensson (L) 

Bilaga 1 till ON/2023-01-17 § 3

-Liberalerna 



Omvårdnadsnämnden ON/2022:1 

17 januari 2023 

5. Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Särskilt yttrande 
Moderaterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till lagt budgetförslag i kommunfullmäktige. 

För Moderaterna 

Zanna Mårtensson 

Bilaga 2 till ON/2023-01-17 § 3



Solna den 17 januari 2023 
ON ärende 05 Verksamhetsplan och budget 2023 

ON/2022:1 

Röstförklaring 

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som lades i 
kommunfullmäktige den 28 november. Därutöver vill vi anföra följande:

Solna står såsom hela kommunsverige i ett läge med ökad inflation, levnadskostnader och räntor samt 
en osäker framtida pandemiutveckling. Nämndens kostnader väntas särskilt öka av en högre 
löneökningstakt för att kompensera för inflationen. Solnakoalitionen väljer i denna situation att sänka 
omvårdnadsnämndens budgetram med 4 miljoner kronor under 2023 och 6,5 miljoner kronor under 
2024. Trots skattehöjningen på 25 öre skär vänsterstyret alltså i äldreomsorgen med över 10 miljoner 
kronor på bara två år. 

I tjänsteskrivelsen framgår att omvårdnadsförvaltningen bedömer att behovet av hemtjänst i Solna 
kommer att öka till antalet personer och omfattning. Det är inte rätt läge att skära ned på äldreomsorgen. 

Vi noterar också att Socialdemokraternas satsning på gratis arbetsskor, som ursprungligen skulle rikta 
sig till alla anställda hos både offentliga och privata utförare i november månads budgetdokument i 
fullmäktige reducerats till arbetsskor till heltidsanställda. I nu liggande budget har det ytterligare 
avgränsats till heltidsanställda och endast till dem inom egen regi. Kristdemokraterna anser att 
satsningen i stället borde ha gått till kärnverksamheten. 

Omvårdnadsnämnden ges också två uppdrag i årets budget. Kristdemokraterna tycker uppdragen är bra, 
men konstaterar att det blir svårare att genomföra budgetuppdragen med en snävare budgetram. 

Det är anmärkningsvärt att även fackförbunden Kommunal och Vision larmar och uttrycker ”stor oro” 
för att Solnakoalitionens sänkning kommer att innebära en försämring av arbetsmiljön för deras 
medlemmar. Fackförbunden befarar att den minskade budgeten kommer att innebära en ökad 
arbetsbelastning som kommer att genomsyra hela verksamheten. 

Kristdemokraterna är det enda partiet som inte drar ner på omvårdnadsnämndens budget utan gör de 
satsningar som behövs: på språkutveckling för personalen och en koordinator för barn med 
funktionsnedsättning. Vi vill även rusta upp på investeringssidan genom att installera reservkraft på 
samtliga boenden och installera solskydd, fjärrkyla, bergkyla och air condition på äldreboendena. 

Samuel Klippfalk 
Kristdemokraterna 

Bilaga 3 till ON/2023-01-17 § 3
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