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Arion Chryssafis (M), ordförande  
Per-Ove Nelstrand (S) 
Leif Hansson (M) 
Marina Peregonchuk (MP) 
Marcela Arosenius (C)  
Margareta Nordin (S) 
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Tjänstgörande ersättare 
Gustavo Caballero Cervantes (L) för Martin 
Andreasson (L) 
Nelia Christiansson (KD) för vakans (KD) 
 

 
Närvarande ersättare 
Juliette Haddad (M) 
Bo Nilsson (M) 
Birgit Stockhaus (M) 
Ouzine Kettane (S) 
 

Övriga närvarande 
Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef 
Maria Schollin, enhetschef 
Parvin Banisadr, enhetschef 
Mikael Olofsson, 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 §§ 44-53 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 

 Ordförande  
  Arion Chryssafis (M) 

 
 

 Justerare  
  Per-Ove Nelstrand (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-11. 
Anslaget tas ner 2022-11-02. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-11-01. 
Originalprotokollet förvaras på socialförvaltningen. 
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§ 44 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 45 
Delårsrapport per augusti 2022 (SN/2021:1) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (Lex lilla hjärtat). De nya 
bestämmelserna innebär bland annat att vård enligt 2 § LVU inte får upphöra förrän 
omständigheterna har förändrats på ett genomgripande sätt, att det är obligatoriskt att 
överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård av barn i familjehem, att det är 
obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upphör och att 
övervägande av vårdnadsöverflytt ska göras efter två år i samma familjehem. De nya 
bestämmelserna möjliggör också drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför 
umgänge vid vård med stöd av 2 § LVU och drogtest av vårdnadshavare inför prövning 
av om vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra. 
 
Slutrapporten kring Digitalt boendestöd är färdigställd och har presenterats internt 
såväl som för ett antal andra kommuner som visat intresse för projektet. En webbsida 
med information kring digitalt stöd och verktyg finns på plats och uppdateras 
månatligen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra 
mål och ett uppdrag för socialnämnden. Arbetet med nämndmål pågår enligt plan och 
uppdraget är avrapporterat. 
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 131,6 mkr, vilket är en minskning med 6,5 
mkr (4,7 %) jämfört med föregående år. 
 
Intäkterna har ökat med 1,9 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av att nämnden i 
perioden har fakturerat intäkten för serveringstillstånd vilken föregående år fakturerades 
i oktober. 
 
Kostnaderna har minskat mellan åren med 4,6 mkr, främst på grund av minskade 
aktualiseringar och dygnet runt placeringar inom barn och ungdomsverksamheten, lägre 
kostnad för bistånd och minskade aktualiseringar inom vuxen vilket i totalen ger en 
lägre kostnad i jämförelse med föregående år. Däremot har antal placeringar för 
ensamkommande flyktingbarn ökat med 8,62 placeringar i jämförelse med samma 
period föregående år. 
 
Periodens budgetavvikelse (19,2 mkr) förklaras av högre intäkter (2,5 mkr), vilket 
förklaras av att Solna stad får ersättning från Migrationsverket utifrån faktisk 
placeringsnivå i kombination med att nämnden har haft en lägre kostnad på grund av 
färre avrop än budgeterad nivå. 
 
Nämndens prognos för helår ger 207 mkr, vilket är 19,2 mkr lägre än budgeterad nivå. 
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Bedömningen är att nämnden har med sig överskottet på 19,2 mkr för perioden januari 
- augusti, men att utfallet kommer ligga i paritet med budgeterad nivå för september - 
december. 
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§ 46 
Verksamhetsplan och budget 2023 (SN/2022:1) 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om nya/förändrade taxor gällande tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska ramar 
samt fyra nämndmål för socialnämnden. 
 

• Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara 
sina 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 

 
För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och 
arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden 
ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de 
kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar 
rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning. 
 
Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet 
syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas 
till vara på. För barn och ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar 
ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så 
att barn och ungdomar, när det är möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna 
innebär det ett stärkt brukarinflytande och delaktighet samt en gemensam planering och 
individanpassade insatser. 
 
Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera 
nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett 
långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkning av 
ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har årligen 
justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera 
sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning. 
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Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 
2025. 
 
Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad 
budgetram som för 2023 är 231,4 mkr. 
 
Röstförklaringar 
Per-Ove Nelstrand (S) och Margareta Nordin (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Leif Åsbrink (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
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§ 47 
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), 2:a kvartalet 2022 (SN/2022:46) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård 
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 
 
Stabsenheten har gjort en förfrågan till övriga enheter kring ej verkställda beslut för 
första kvartalet 2022. Socialnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera till 
IVO och inte heller några tidigare ej verkställda beslut att återrapportera. 
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§ 48 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
(SN/2022:20) 
 

Beslut 
Socialnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en översyn av nämndens delegationsordning med anledning av 
ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2022. Lagändringarna, ”lex Lilla hjärtat”, syftar 
till att stärka barnets bästa när vård utanför det egna hemmet upphör. Förvaltningen 
föreslår följande tillägg: 
 

3 Socialtjänstlagen 
3.4 Barn- och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
3.4.31 
(ny) 

Övervägande om 
flyttningsförbud 

6 kap. 8 a § SoL IFO-utskott  

 
4 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
4.12 
(ny) 

Övervägande om 
flyttningsförbud 

13 b § LVU IFO-utskott  

4.13 
(ny) 

Beslut om uppföljning 
efter avslutad LVU-vård 

21 b § LVU Socialsekreterare  

4.14 
(ny) 

Beslut om provtagning 
inför umgänge 

32 a § LVU IFO-utskott  

4.15 
(ny) 

Beslut om provtagning 
inför upphörande av 
vård 

32 b § LVU IFO-utskott  
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§ 49 
Riktlinjer för barn- och ungdomsärenden (SN/2022:62) 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner riktlinjer för barn- och ungdomsärenden. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden fattade 2021-02-15 beslut om nuvarande riktlinjer för barn- och 
ungdomsärenden. Förvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna med anledning av 
ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2022. Lagändringarna, ”lex Lilla hjärtat”, syftar 
till att stärka barnets bästa när vård utanför det egna hemmet upphör. Förvaltningen 
föreslår revidering i enlighet med bilaga 1. Riktlinjerna har gåtts igenom av jurist enligt 
det avtal som förvaltningen har för juridisk rådgivning. 
 
Riktlinjerna är giltiga för handläggning och dokumentation av barn- och 
ungdomsärenden. Riktlinjerna bygger på lagstiftning, föreskrifter, förordningar och 
allmänna råd. Det är dock alltid aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter som 
gäller i första hand. 
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§ 50 
Information angående förlängning av avtal avseende grupp- 
och träningsbostäder (SN/2016:39) 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-10-10   
 SID 12 (12) 

 

 Signatur  
 
 

§ 51 
Meddelande (SN/2021:74) 
 
Socialnämnden tar del av utsänt meddelande. 
 
 
 
 
 

§ 52 
Anmälan av delegationsbeslut (SN/2022:28) 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-06-22 § 139 
• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-06-27 §§ 140-159 
• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-07-18 §§ 160-169 
• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-08-08 §§ 170-180 
• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-08-29 §§ 181-188 
• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-09-19 §§ 189-222 
 
• Delegationsbeslut SF §/2022 §§ 4-5 
 
• Beslut från tillståndsgruppen fattade 2022-06-01 – 2022-09-30 
 
 
 
 
 

§ 53 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
 

 
 



411 . 1.f• Socialdemokraterna 

RÖSTFÖRKLARING om verksamhetsplan och budget för 
Socialnämnden för 2023 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för socialnämnden för 2023, utan 
inkommer till kommunfullmäktige i november med ett eget budgetförslag. 

Solna 10 oktober 2022 

Per-Ove Nelstrand 
Socialdemokraterna 

Bilaga 1 SN/2022-10-10 § 46



Solna 10 oktober 2022 

Socialnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

SN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om socialnämndens verksamhetsplan och budget 
för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid ett senare 
tillfälle. 

Leif Åsbrink López 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 SN/2022-10-10 § 46
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