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§ 15 Dnr 2023-00001  

Närvaro och justerare 

Sammanfattning 
Poul Erik Berntsen, (SD) föreslås justera dagens protokoll digitalt. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar utse Poul Erik Berntsen (SD justera dagens 
protokoll digitalt. 
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§ 16 Dnr 2023-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Punkt 5 och 7 behandlas efter punkt 2. 
      
 

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

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
-Redovisade medarbetarenkäten, (bifogas protokollet) 
-Aktiviteter förebygger, som är ett samarbete mellan Kultur- och 
fritidsnämnden, Utbildningsnämnden och Socialnämnden ska ha en kick-off 
den 16 februari 14.00-16.00 i Skeneholmssalen. Aktiviteter förebygger är ett 
hälsofrämjande och förebyggande sätt att arbeta för att förbättra barns 
fysiska och psykiska hälsa.  
      
 

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

Information Nämndbudget 2023 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om Nämndbudget 2023. 
 
Ordförande föreslår extra sammanträde den 31 januari kl. 18.00 för beslut. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för informationen samt att kalla till extra 
sammanträde den 31 januari kl. 18.00 för beslut av nämndbudgeten 2023. 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7 (9) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-25 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 19 Dnr 2023-00034  

Synpunktshantering socialförvaltningen 

Sammanfattning 
Synpunktshanteringen fungerar som ett kvalitetsverktyg för 
socialförvaltningens verksamheter. Genom att ge brukare, kommuninvånare 
och besökare möjlighet att lämna synpunkter på vår service och våra 
tjänster så kan vi identifiera och rätta till våra svaga sidor, samt stärka våra 
goda. Att vara öppna för synpunkter och klagomål skapar också 
transparens och bidrar till en ökad kvalité i våra verksamheter.   
Utgångspunkten är att alla synpunkter ska hanteras inom berörd 
verksamhet. För att säkerställa kraven på sammanställning, redovisning och 
uppföljning ska samtliga synpunkter, klagomål och beröm som inkommer 
registreras i vårt synpunktshanteringssystem i LifeCare.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-19  
Riktlinjer för Socialförvaltningens synpunktshantering 
 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall samt att rutinen ska revideras minst en 
gång per mandatperiod. 
 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden antar riktlinjer för synpunktshantering i socialförvaltningen 
samt att rutinen ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
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§ 20 Dnr 2023-00043  

Lokalrevision 2022-2032 för Socialnämnden 

Sammanfattning 
Lokalrevisionens syfte är att samla socialnämndens verksamheters 
nuvarande och framtida behov av lokaler. Detta sker genom ett 
helhetsperspektiv på lokalernas kapacitet och tekniska status, dvs vilket 
byggnadstekniskt skick som lokalerna existerar i. Utifrån det sammanställda 
behovet presenteras ett förslag till möjliga åtgärder för att balansera ut 
behovet av lokaler mot tillgången på lokaler. 
 
Lokalrevisionen bör fortsättningsvis uppdateras en gång om året och 
fungera dels som ett planeringsverktyg för nämnden, dels som underlag till 
Bjuvs kommuns lokalförsörjningsplan. Nämndens uppdrag och mål ligger till 
grund för behov av lokaler och lokalrevisionen är av särskild vikt för 
nämndens måluppfyllnad. 
 
Målet med lokalrevisionen är att samla behoven i en helhet med 
utgångspunkt i: 
• Befolkningsprognos 
• Lokalernas skick och ändamålsenlighet. 
• Utveckling av verksamheterna. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-19 
Lokalrevision 2022-2032 Socialnämnden Bjuvs kommun 
 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna Lokalrevision 2022-2032 för 
Socialnämnden i Bjuvs kommun och överlämna den till kommunstyrelsen.  
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§ 21 Dnr 2023-00044  

Information Nämndsutbildning förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Viet Hoang, förvaltningsjurist informerade om hur utbildningen för 
förtroendevalda i socialnämnden kommer att läggas upp. 
 
Utbildningsinformationen läggs ut i assistenten. 
 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för informationen. 
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