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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

SN 22/0351 

Socialnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Sammanträdestider för Socialnämnden 2023 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar sammanträdestider för Socialnämnden och dess 

beredning år 2023 enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredningsgrupp för år 2023 
utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med ekonomiavdelningen 

och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre anpassa 
sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste besluta om 
under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 
ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för Socialnämnden 2023: 

Beredning kl. 15:00 Socialnämnden kl. 15:00 Socialnämndens 

arbetsutskott kl. 08.30 

12 januari 19 januari 26 januari 

16 februari 23 februari 16 februari 

13 april 27 april 16 mars, 20 april 

25 maj 1 juni 25 maj, 15 juni, 13 juli 

31 augusti 7 september 17 augusti, 14 september 

28 september 5 oktober 19 oktober 

9 november 16 november 16 november 

7 december 14 december 14 december 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   SN 22/0351 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2022 

Ärendet 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets 

kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för 
Socialnämnden och dess beredningsgrupp för år 2023. Varje nämnd tar beslut 

om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret 
besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 
 

Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla 
nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter budgetprocessen och 

de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid bestämda tidpunkter 
under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger respektive kontor mer 
tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också att de förtroendevalda 

får ta del av handlingarna i tid innan beredning och efterföljande sammanträde. 
Förslaget till Sammanträdestider 2023 har därför arbetats fram i nära samarbete 

med ekonomiavdelningen och med kontorscheferna. 
 
Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens 

möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 
från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige. För att likrikta 

nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att alla 
nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla 
nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.  

 
Planeringen av sammanträdestider inför år 2023 innehåller många olika delar 
som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas 
fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om 

beredningsveckor och nämndveckor. 
 

Förslag till sammanträdesschema för Socialnämnden och dess 

beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Socialnämnd kl. 15:00 Socialnämndens 

arbetsutskott kl. 08.30 

12 januari 19 januari 26 januari 

16 februari 23 februari 16 februari 

13 april 27 april  16 mars, 20 april 

25 maj  1 juni 25 maj, 15 juni, 13 juli 

31 augusti  7 september 17 augusti, 14 september 

28 september 5 oktober 19 oktober 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   SN 22/0351 

 
 

9 november 16 november 16 november 

7 december 14 december 14 december 

 

Barnperspektiv 
Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för 

barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas av 

nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och dessa 
konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende. 

 

Socialkontoret                               

 

Socialchef 
Kommunledningskontoret 

 

 Kanslichef 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden 

 Kommunfullmäktige  
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

 

2022-11-21 SN 22/0349 

Socialnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av riktlinjer för bostadsformer enligt 
SoL och bosättningslagen 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för bostadsformer

enligt socialtjänstlagen och bosättningslagen

2. Revidering av riktlinjer för bostadsformer enligt socialtjänstlagen och

bosättningslagen är giltiga från den 15 december år 2022 och tills

vidare.

Sammanfattning 

Som rutin ses socialkontorets riktlinjer över regelbundet för att uppmärksamma 

behov av eventuella justeringar med anledning av lagförändringar eller andra 

behov.  Aktuell revidering av riktlinjer för bostadsformer enligt 

socialtjänstlagen och bosättningslagen innehåller inga förändringar av 

tillämpning utan utgörs av redaktionella justeringar och förtydliganden. 

Riktlinjernas gäller tills vidare. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 21 november år 2022

 Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och bosättningslagen

Ärendet 

Som rutin ses socialkontorets riktlinjer över regelbundet för att uppmärksamma 

behov av eventuella justeringar med anledning av lagförändringar eller andra 

behov. Om förändringar inte behövs föreslås riktlinjernas giltighetstid gälla 

tills vidare. Aktuell revidering av riktlinjer för bostadsformer enligt 

socialtjänstlagen och bosättningslagen innehåller inga förändringar av 

tillämpning utan utgörs av redaktionella justeringar och förtydliganden. 

Riktlinjerna för bostadsformer enligt socialtjänstlagen och bosättningslagen 

syftar till att ge vägledning i arbetet för att säkerställa en rättssäker och 

likvärdig utredning och behovsbedömning. En enhetlig bedömning utifrån 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-21 SN 22/0349 

 
 

 

fastställda kriterier gör att risken för att olika grupper ställs mot varandra 

minskar. 

Några särskilt viktiga delar i riktlinjerna hanterar övergången från kommunens 

skyldigheter enligt bosättningslagen till socialtjänstlagen. Enligt 

bosättningslagen har kommunen ett särskilt ansvar för boende i två (2) år. 

Därefter hanteras målgruppens behov och situation enligt samma principer som 

övriga. Det betyder i praktiken att den enskildes egna möjligheter och förmåga 

till egen boendelösning alltid utreds och prövas. Någon garanti för fortsatt 

boende för målgruppen efter de två åren (i enlighet med bosättningslagen) är 

därmed aldrig någon garanti. 

Barnperspektiv 

I alla bedömningar bevakas barnets rätt. Barnperspektivet beskrivs i utredning 

och de särskilda hänsyn som har tagits i de beslut som fattas. Regelbunden 

översyn av riktlinjerna säkerställer att verksamheten bevakar och följer 

utveckling som kan påverka barnets situation. I riktlinjerna beskrivs att 

barnperspektivet även ska tas i beaktande i de fall biståndet inte direkt berör 

barn.  
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Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och bosättningslagen 

Beslut sänds till 

 Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenheten (AFI) 

 Biträdande enhetschef Sociala bostäder och transport 

 Biträdande enhetschef Försörjning 

 Biträdande enhetschef Integration och arbete 
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