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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

Kansliavdelningen 

   

 

2022-11-24 ÄON 22/0153  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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 Äldre- och 
omsorgsnämnden 2023 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden antar sammanträdestider för Äldre- och 

omsorgsnämnden 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 Äldre- och omsorgsnämnden 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 Äldre- och omsorgsnämnden och 

dess beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Äldre- och omsorgsnämnden kl. 

15:00 

16 januari 23 januari 

13 februari 20 februari 

17 april 24 april 

22 maj 29 maj 

28 augusti 4 september 

25 september 2 oktober 

6 november 13 november 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-24 ÄON 22/0153 

 
 

4 december 11 december 

 

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 Äldre- och 
omsorgsnämnden 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 Äldre- och omsorgsnämnden och 

dess beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Äldre- och omsorgsnämnden kl. 

15:00 

16 januari 23 januari 

13 februari 20 februari 

17 april 24 april 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-11-24 ÄON 22/0153 

 
 

22 maj 29 maj 

28 augusti 4 september 

25 september 2 oktober 

6 november 13 november 

4 december 11 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  Kommunledningskontoret 

 
 

  

Socialchef Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

 Kommunfullmäktige  

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2022-11-18 ÄON 22/0151  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Rapportering av ej verkställda beslut avseende 
kvartal tre år 2022 

Förslag till beslut 

• Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 till 

kommunens revisorer.  

• Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 till 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in gynnande och ej 

verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället till IVO den 26 oktober avseende kvartal tre år 2022 

fanns det fyra gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader ifrån 

beslutsdatum. Tre utav dessa avser vård- och omsorgsboende och 

trygghetslarm.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022 

• Bilaga- ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 

Äldre- och omsorgsnämnden den 26 oktober 2022 

Ärendet 

Kommunen har en skyldighet att till IVO rapportera in gynnande beslut som 

inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen har även en 

skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs 

på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Samtliga ej verkställda 

beslut som har rapporterats till IVO ska alltid återrapporteras när beslut har 

verkställts. 



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   ÄON 22/0151 

 
 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Lägsta belopp för en 

sanktionsavgift är tio tusen kronor och det högsta är en miljon kronor.  

Ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022  

Vid rapporteringstillfället den 26 oktober 2022 fanns det fyra gynnande beslut 

som ej verkställts inom tre månader beslut inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde.  

Tre utav de beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum avser 

att individer har tackat nej till erbjuden plats på anvisat vård- och 

omsorgsboende. Det fjärde beslutet som ej verkställts avser trygghetslarm där 

den enskilde inte medverkar till verkställighet genom att ej lämna ut sina 

nycklar.  

Barnperspektiv 

Rapportering utav ej verkställda beslut och avbrott till IVO samt till 

kommunens revisorer bidrar till att socialtjänsten Upplands-Bro kommun är 

rättssäker. Detta gynnar barn och ungdomar som är anhöriga till dem som har 

insatser inom nämndens verksamhetsområde. 

Socialkontoret 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 Äldre- och 

omsorgsnämnden den 18 november 2022 

Beslut sänds till 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunens förtroendevalda revisorer  

• Ansvarig revisor Ernst & Young 
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Fel i PDF konvertering: Filen "Bilaga- ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 Äldre- och

omsorgsnämnden den 26 oktober 2022" kunde inte konverteras till pdf.

Bilagan bifogas till utskicket av handlingarna.
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