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§ 1 Dnr 2023-00001  

Närvaro och justerare 

Sammanfattning 
Benny Trollehjelm, (SD) föreslås justera dagens protokoll digitalt. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar utse Benny Trollehjelm (SD justera dagens 
protokoll digitalt. 
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§ 2 Dnr 2023-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

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

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
-Smittspridning gällande Covid har förekommit i verksamheterna under jul 
och nyår. Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 
-Korttiden på Varagården har varit fullbelagd under helgerna. Två externa 
placeringar. 
-Budgetarbete 2023 pågår. 
-Barn- och unga har stor arbetsbelastning, rekrytering pågår av vikarierande 
socialsekreterare. 
-Kvalitetsteamet har startats upp, består av socialt ansvarig socionom på 
IFO, socialt ansvarig socionom för vård och omsorg samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. 
-Medarbetarenkäten har genomförts inom verksamheten, redovisning 
kommer. 
-För verksamheterna dagverksamhet socialpsykiatri, dagverksamheten 
Varagården och Kyrkskolan samt Råggatan, (korttidsvistelse och 
korttidstillsyn har tillstånden upphört så det formella ansvaret går över till 
socialnämnden.  
-Höstgatan och Skolgatan har tillstånd från 1 februari för verksamhet i 
Omsorg i Bjuv AB 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 4 Dnr 2023-00004  

Förslag till val av presidie i Socialutskott för 
mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar att som presidie till socialutskott välja Baloo 
Engström (SD) som ordförande, Gazmir Vukaj (M) som 1:e vice ordförande 
samt att välja Anders Månsson (S) som 2:e vice ordförande. 
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§ 5 Dnr 2023-00005  

Förslag till val av Socialutskott för mandatperioden 
2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 10.30. 
 
Mötet återupptas 10.33.  
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar att socialutskottet för mandatperioden 2023-01-01-
2026-12-31 består av: 
 
ledamöter: 
Baloo Engström (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Gazmir Vukaj (M) 
Linda Farrely Helgesson (M) 
Anders Månsson(S) 
Inga Bakken (S) 
 
ersättare att kallas i nedan upptagen ordning: 
 
för Baloo Engström (SD): 
1. Poul-Erik Berntsen (SD) 
2. Lisbeth Madsen (SD) 
3. Vakant 
 
för Benny Trollehjelm (SD): 
1. Poul-Erik Berntsen (SD) 
2. Susanne Mårtensson (SD) 
3. Vakant 
 
för Gazmir Vukaj (M) 
1. Zofia Svensson (M) 
2. Vakant 
3. Vakant 
 
för Linda Farrely Helgesson (M) 
1. Zofia Svensson (M) 
2. Vakant 
3. Vakant 
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för Anders Månsson (S) 
1. Maria Berglund (KD) 
2. Christer Landin (S) 
3. Camilla Sjöberg (C) 
 
för Inga Bakken (S) 
1. Madeleine Landin (S) 
2. Christer Landin (S) 
3. Maria Berglund (KD) 
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§ 6 Dnr 2023-00006  

Förslag till val av ledamöter samt ordförande och vice 
ordförande till Kommunala Pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar att till Kommunala Pensionärsrådet välja: 
Gazmir Vukaj (M) som ledamot samt ordförande 
Baloo Engström (SD) som ersättare samt vice ordförande  
Anders Månsson (S) som ledamot samt Inga Bakken (S) som ersättare.  
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§ 7 Dnr 2023-00007  

Förslag till val av ledamöter samt ordförande och vice 
ordförande till Kommunala Handikapprådet för 
mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar att till Kommunala Handikapprådet välja: 
Gazmir Vukaj (M) som ledamot samt ordförande 
Baloo Engström (SD) som ersättare samt vice ordförande 
Anders Månsson (S) som ledamot samt Inga Bakken (S) som ersättare.  
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§ 8 Dnr 2023-00008  

Förslag till beslut om attestanter och ersättare för 
dessa. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska 
"Nämnd för varje mandatperiod uppdra åt förvaltningschef eller 
motsvarande att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-04 
Attestlista, daterad 2023-01-01 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen eller motsvarande att 
utse beslutsattestanter. 
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§ 9 Dnr 2023-00009  

Kompletterande beslutanderätt 

Sammanfattning 
Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens 
avgörande ej kan avvaktas. Vidare har nämnden möjlighet att förordna 
annan ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Detta så kallat kompletterande beslutande rätt 
kräver ett särskilt förordnande där de som förordnas ska namnges. Därför 
föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att ge kompletterande 
beslutanderätt enligt nedan samt bifogat bilaga. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 23-01-04 
 
Ärendet 
Beslut om omedelbart omhändertagande måste ibland kunna fattas med 
mycket kort varsel. Därför har "nämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat" rätt att fatta dessa beslut. Denna så 
kallade kompletterande beslutanderätt förutsätter att nämndens, eller i 
förekommande fall utskottets, beslut inte kan avvaktas. 
 
I 10 kap. 4 § socialtjänstlag (2001:453) föreskrivs begränsningar i 
socialnämndens rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är en uppgift för nämnden, bland annat 
beslut om omedelbart omhändertagande, endast får ges åt en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så kallat 
utskott. 
 
Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i 
närmare angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i nämndens 
ställe, så kallad kompletterande beslutanderätt. 
 
Beslutanderätten anges direkt i lag och för det fall annan nämndledamot ska 
förordnas behövs ett särskilt förordnade där denna person namnges. 
 
För följande beslut behövs särskilt förordnande för kompletterande 
beslutanderätt: 
 
• 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, (LVU) 
• 11 § 1 st. LVU 
• 11 § 2 st. LVU 
• 27 § 2 st. LVU 
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• 43 § p. 1 LVU 
• 43 § p. 2 LVU 
• 13 § lag (1988:870) om vård av missbrukare i visa fall (LVM). 
 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden besluta ge kompletterande beslutanderätt i enlighet med 
förvaltningens förslag (bilaga). 
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§ 10 Dnr 2023-00010  

Delegationsordning för Socialnämnden 

Sammanfattning 
Ny delegationsordning har tagits fram eftersom vård- och 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt samt 
barn- och utbildningsnämndens del barn- och unga har slagits samman och 
en socialnämnd skapats. 
 
Delegationsordningen ska ses som ett levande dokument och ska 
uppdateras kontinuerligt samt vid behov. 
 
Delegationsordningen utgår från socialnämndens reglemente och de 
principer som kommunfullmäktige slagit fast. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-04 
Delegationsordning för socialnämnden, daterad 2023-01-04 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar anta Delegationsordningen för socialnämnden 
samt att tidigare delegationsordningar för vård- och omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt samt barn- och 
utbildningsnämndens del barn- och unga upphör att gälla samt att 
Delegationsordningen träder i kraft den 12 januari 2023. 
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§ 11 Dnr 2023-00011  

Dataskyddsombud 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. Varje nämnd i kommunen är 
personuppgiftsansvarig för sitt område och ansvarar för att verksamheten 
följer dataskyddsförordningens regler. Den personuppgiftsansvariga 
nämnden måste enligt förordningen utse ett dataskyddsombud.  
Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och 
att informera och ge råd inom organisationen.  
Efter den senaste organisationsförändringen, som innebär att en ny 
socialnämnd skapats, där vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen 
utskott för arbete och tillväxt och barn- och utbildningsnämnds del barn- och 
unga ingå, behöver ett nytt beslut tas för dataskyddsombud.  
Kommunjurist Aulona Vejsa föreslås bli fortsatt dataskyddsombud. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-04.  
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden besluta att Aulona Vejsa har uppdraget som 
dataskyddsombud för socialnämnden från 2023-01-01. 
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§ 12 Dnr 2023-00013  

Delegationsbeslut december 2022 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enlig en delegeringsordning som nämnden antagit. 
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa 
besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 

Beslutsunderlag 
Biståndsbeslut enligt LSS och SOL fattade under perioden 2022-01-01-
2022-12-31 för vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsens utskott för 
arbete och tillväxt samt barn- och utbildningsnämndens del barn- och unga. 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (18) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 13 Dnr 2023-00014  

Presentation av socialförvaltningens organisation, 
uppdrag och lagar 

Sammanfattning 
Jessica Alfredson, förvaltningschef, Mikael Bogarve, biträdande 
förvaltningschef samt förvaltningsjuristen Viet Hoang presenterade 
verksamheten. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialförvaltningen beslutar tacka för presentationen. 
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§ 14 Dnr 2023-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 
SN 2023-00012 
Sammanträdesplan SN 2023 
 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet är anmält. 
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