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Poul Erik Berntsen (SD) 
Susanne Mårtensson (SD) 
Gazmir Vukaj (M), 1:e vice ordförande 
 
 
Lisbeth Madsen (SD) ersätter Benny 
Trollehjelm (SD) 
Camilla Sjöberg (C) ersätter Maria 
Berglund (KD) 18.00-18.05 
 

Linda Helgesson Farrelly (M) 
Anders Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Inga Bakken (S) 
Madeleine Landin  (S) 
Maria Berglund (KD) 

Ersättare Christopher Bergsten Persson (SD) 
Christer Landin (S) 

Camilla Sjöberg (C) 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Mikael Bogarve, biträdande 
förvaltningschef 

 

Justerare Gazmir Vukaj 

Justeringens plats och tid Blosset Almgatan 2,  
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 22-25 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Baloo Engström 

 

 

 
 
Justerare  

Gazmir Vukaj 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2023-01-31 

Anslaget är uppsatt  2023-02-02-2023-02-23  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (9) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 22 Dnr 2023-00001 

Närvaro och justerare ...................................................................... 3 
§ 23 Dnr 2023-00002 

Fastställande av dagordning ........................................................... 4 
§ 24 Dnr 2023-00003 

Förvaltningen informerar................................................................. 5 
§ 25 Dnr 2023-00042 

Nämndbudget 2023 .......................................................................... 6 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (9) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2023-00001  

Närvaro och justerare 

Sammanfattning 
Gazmir Vukaj, (M) föreslås justera dagens protokoll digitalt. 
 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar utse Gazmir Vukaj (M) justera dagens protokoll 
digitalt. 
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§ 23 Dnr 2023-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt ordförandes förslag. 
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§ 24 Dnr 2023-00003  

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade om att styrdokumenten för Omsorg i Bjuv 
AB är under revidering. 
 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 25 Dnr 2023-00042  

Nämndbudget 2023 

Sammanfattning 
I enlighet med angiven tidplan har förslag till budget för år 2023 samt plan 
för 2024-2025 utifrån föreslagen budgetram om 325 404 tkr tagits fram för 
Socialnämndens ansvarsområde.    
 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
Preliminär nämndbudget 2023 
 
 
Ärendet 
Socialnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
för att kommunens invånare ska kunna leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande oavsett ålder, funktionsvariation eller särskilda behov av 
omsorg och stöd. Nämnden arbetar för att värna och respektera den 
enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella behov.  
Nämnden svarar bland annat för: 
• stöd till vuxna 
• stöd till barn och unga och deras familjer 
• stöd till äldre  
• stöd till personer med funktionsvariation  
Nämnden ansvarar även för kommunens insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och i enlighet med hälso- och sjukvårdsavtalet med Region 
Skåne. Verkställighet av insatser inom äldreomsorg, omsorg om personer 
med funktionsvariation samt hälso- och sjukvård genomförs av Omsorg i 
Bjuv AB, som är kommunens utförare av socialnämndens beslut. Till 
nämnden är knutet två samrådsorgan, Kommunala pensionärsrådet, KPR, 
och Kommunala handikapprådet, KHR 
 
Socialnämndens ansvarsområde kommer att påverkas av två större 
förändringar som kommer eller har beslutats nationellt.  
Betänkandet Hållbar socialtjänst. (2020:47) innebär en stor omställning av 
socialtjänstens organisering och arbetssätt. Inriktningen är att skapa en 
förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till 
socialtjänsten och dess insatser. Den nya socialtjänsten planeras införas 
från 1 januari 2024 men innebär att vi redan nu behöver ta hänsyn till och 
förbereda hur vi ställer om verksamheten.  
Utvecklingen av god och nära vård är en omställning av sjukvårdssystemet 
där syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, 
självbestämmande och delaktighet. Fokus ska flyttas från sjukdom och 
behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser.  
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Att flytta vården till den enskildes hem innebär att vi behöver ställa om och 
utveckla nya arbetssätt och öka kompetensen.  
 
En av de mest avgörande frågorna för framtidens välfärd är frågan om 
kompetensförsörjning. Förväntan på höjd kvalitet i välfärden kommer inte 
vara möjlig enbart genom att öka antalet anställda utan det behöver istället 
ske med hjälp av nya lösningar; samarbeten, arbetssätt och ny teknik.  
Den nya socialförvaltningen behöver ges ordentliga förutsättningar för att 
kunna bli så effektiv som möjligt. Denna utveckling behöver fortgå under 
flera år framåt och därför behöver de ekonomiska förutsättningarna vara 
stabila under flera år framåt. 
Det övergripande målet för hela verksamheten är att arbeta för 
självständighet och hållbart liv med egen försörjning och möjlighet att 
påverka och vara delaktig i utförandet av insatser. 
Utifrån den ekonomiska ramtilldelningen som tilldelats nämnden har en 
internbudget lagts. Då verksamheterna tidigare låg i olika förvaltningar är 
det inte möjligt med jämförelse mot 2022. Då ramen inte tagit hänsyn till 
ökade behov och volymer har fördelningen till stora delar utgått från budget 
2022. Detta innebär att det finns budgetposter som i förhållande till utfallet 
inte är uppräknade jämfört med budget 2022. Utifrån dessa förutsättningar 
är det nödvändigt att ha ett systematiskt arbete med den ekonomiska 
styrningen och uppföljning av utfallen för att kunna göra prioriteringar och 
vidta åtgärder. 
 
Utvecklingen av ny teknik och digitala tjänster går fort och att kunna erbjuda 
tekniska lösningar som underlättar och automatiserar arbetet kan innebära 
både ökad tillgänglighet och service till invånaren som frigöra tid och 
resurser som då i stället kan användas på arbete som skapar mervärde och 
ökar kvaliteten i uppdraget. 
I förvaltningens förslag till internbudget presenteras även mål för 
verksamheten. Målen tar sin utgångspunkt i kommunens vision och 
kommunfullmäktiges mål och som komplement till dessa har den styrande 
majoriteten gett Socialnämnden följande specifika uppdrag:   
 
Att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande sociala arbetet på 
fältet 
Att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att motverka ofrivillig 
ensamhet 
Att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsnämnden 
genomföra satsningen Aktivitet förebygger 
Att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom omsorgen 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar: 
-att indikatorn till målvärde för nämndmål, "Andel av budgeten avvikelse från 
budget är högst 1,5%" stryks. 
-att målvärdet för HME ska öka från 77% till 83% 
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Anders Månsson (S), Inga Bakken (S) och Madeleine Landin (S) yrkar bifall. 
 
 
Anders Månsson (S) yrkar avslag till förmån för egen budget. 
Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD), Madeleine Landin (S) yrkar bifaller 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 18.14 
Mötet återupptas 18.26 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag om målvärde HME 
77 % och Maria Berglunds (KD) yrkande på att öka målvärdet till HME 83 % 
och finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Tilläggsyrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att indikatorn till målvärde för nämndmål, "Andel 
av budgeten avvikelse från budget är högst 1,5%" stryks. 
 
Socialnämnden bifaller yrkandet 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA-förvaltnings förslag 
Nej, Anders Månssons (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
JA: Baloo Engström (SD), Lisbeth Madsen (SD), Poul Erik Berntsen (SD), 
Susanne Mårtensson (SD), Gazmir Vukaj (M), Linda Farrely Helgesson (M) 
NEJ: Anders Månsson (S), Inga Bakken (S), Madeleine Landin (S), Maria 
Berglund (KS) 
 
JA: 6 röster 
NEJ: 4 röster 
 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Socialnämnds beslut 
Socialnämnden besluta:  
-att godkänna Nämndbudget 2023 
-att ta bort indikatorn till målvärde för nämndmål, "Andel av budgeten 
avvikelse från budget är högst 1,5%" 
-att sända den vidare till Kommunstyrelsen 
 
./. Reservation. 
Anders Månsson (S), Inga Bakken (S), Madeleine Landin (S) och Maria 
Berglund (KD) reserverar sig skriftligen till förmån eget yrkande. 
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