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15. Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden (SN 
2021.140)
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår förslaget.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 88
Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden (SN 2021.140)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden avslår förslaget.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott avslår ärendet. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på att tiderna för socialnämndens sammanträden utreds och ses 
över, se bilaga 2.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 (S) Väcker ärende om tider för sammanträden SN
 §73 Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden



Vallentuna 2021 08 31 

Socialnämndens arbetsutskott, ärende 15 .Yrkande om att se över socialnämndens mötestider. 

 Socialdemokraterna yrkar på att tiderna för socialnämndens sammanträden utreds och ses över. 

Bakgrund: Idag börjar socialnämndens möte 18.00 och kan pågå till 21.30-22.00 i värsta fall. Vi tar 
många viktiga beslut som berör många människor. Även sekretess och individärenden tas vid en sen 
timme. Är detta rättssäkert?  

Mötena är långa, många gånger tre till fyra timmar med en kort paus. Andra nämnder kan ha möten 
på 60 minuter och det är en väsentlig skillnad i arbetsinsats för tjänstemän och fritidspolitiker 
politiker som många gånger har ett heltidsarbete att sköta.  

Politiker och tjänstemän kan bli trötta och får svårare att behålla fokus inför beslut som ska fattas 
och skrivningar som ska göras. Diskussioner måste kunna genomföras och ska inte tas bort på 
grund av tidsbrist, tjänstemän ska kunna dra ärenden och ge information utan stress, frågor ska 
kunna ställas.  

Vad socialdemokraterna vill är att UTREDA hur mycket skulle det kosta, vilka kan delta och tycka 
att politiken är något som man kan genomföra om man har familj, arbetstider med tidiga morgnar 
på arbetet med mera. Kan man ha två möten per månad eller också kan man ha möten dagtid då det 
gagnar alla. Kan man ha mötena 14.00-18.00? 13.00-17.00, 08.30-12.30? Arbetsutskottet är mycket 
lämpligt att fortsättningsvis ha digitalt då det inte är så många personer.  Dessa är 08.30-12.00.  
Ska man slå fast att mötena slutar efter två timmar och att man sen bordlägger ärenden?  
Det är också en arbetsmiljöfråga då både politiker och tjänstemän ska gå upp tidigt nästa dag. 
En del personer/ fritidspolitiker arbetar dessutom kvällstid och har större möjlighet att delta på 
möten på dagtid.  

Just i skrivande stund är mötena digitala men om de inte är det kan vissa deltagare ha lång resväg 
hem och det blir långa dagar. Vid digitala möten bör man ha en längre rast om cirka tjugo minuter 
för att det ska vara livgivande. Forskning visar att hjärnan blir mer utmattad av digitala möten.  

 Socialdemokraterna yrkar på 
-att tiderna för socialnämndens sammanträden utreds och ses över.

 För socialdemokraterna i Vallentuna Ing-Marie Elfström 2021 08 31 

Bilaga  2



 
 
 
 

Vallentuna  2021 06 22  
 
SN 2021 06 22 Väcker ärende om att utreda och se över Socialnämndens sammanträdestider.  
 
Socialdemokraterna vill att tiderna för socialnämndens sammanträden utreds och ses över.  
 
Idag börjar mötet 18.00 och kan pågå till 21.30-22.00 i värsta fall. Vi tar många viktiga beslut som 
berör många människor.  
 
Detta då möten är långa, många gånger tre till fyra timmar med en kort paus. Andra nämnder kan ha 
möten på 60 minuter och det är en väsentlig skillnad i arbetsinsats för tjänstemän och fritidspolitiker 
politiker som många gånger har ett heltidsarbete att sköta.  
 
Politiker och tjänstemän blir trötta och får svårare att behålla fokus inför beslut som ska fattas och 
skrivningar som ska göras. Diskussioner måste kunna genomföras och ska inte tas bort på grund av 
tidsbrist, tjänstemän ska kunna dra ärenden och ge information utan stress, frågor ska kunna ställas.  
 
Hur mycket skulle det kosta, vilka kan delta och tycka att politiken är något som man kan 
genomföra om man har familj, arbetstider med tidiga morgnar på arbetet med mera. Kan man ha två 
möten per månad eller också kan man ha möten dagtid då det gagnar alla. Kan man ha mötena 
14.00-18.00? 13.00-17.00, 08.30-12.30? Arbetsutskottet är mycket lämpligt att fortsättningsvis ha 
digitalt då det inte är så många personer.  Dessa är 08.30-12.00.  
Ska man slå fast att mötena slutar efter två timmar och att man sen bordlägger ärenden?  
Det är också en arbetsmiljöfråga då både politiker och tjänstemän ska gå upp tidigt nästa dag. 
 
 
Just i skrivande stund är mötena digitala men om de inte är det kan vissa deltagare ha lång resväg 
hem och det blir långa dagar. Vid digitala möten bör man ha en längre rast om cirka tjugo minuter 
för att det ska vara livgivande. Forskning visar att hjärnan blir mer utmattad av digitala möten.  
 
    
 
  
 
  
 
För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström   Anna-Maria Boström 
 
 SN 2021 06 22 
  
 
  
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 73
Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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