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Patrik Kalliola, administratör 
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Sekreterare 
  Aase Jönsson 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

Sammanträdesdatum 2020-10-28 

Anslaget är uppsatt  2020-10-30 - 2020-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Almliden, Bjuv  
 

Underskrift 
 

 Aase Jönsson 
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§ 67 Dnr 2020-00031  

Val av justerare samt datum och plats för justering av 
protokoll 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S).  
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att utse Christer Landin (S) att justera dagens protokoll. Protokollet justeras 
efter mötet.  
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§ 68 Dnr 2020-00032  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 21 oktober 2020.  
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna den föreslagna dagordningen.  
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§ 69 Dnr 2020-00033  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve föredrog uppföljningen av försörjningsstöd.  
 

Beslutsunderlag 

Utveckling försörjningsstöd för perioden januari-september 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
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§ 70 Dnr 2020-00474  

Ekonomiskt månadsuppföljning för september 
avseende Arbete och Tillväxt 

Sammanfattning 

Avdelningen för arbetet och tillväxt visar för perioden ett negativt resultat på 
164 tkr. 
Förvaltningsövergripande intäkterna visar en positiv avvikelse mot budget 
på 521 tkr. Avdelningen har under perioden erhållit en återbetalning av 
sjuklön från staten som ingår i regeringens krispaket knutit till den rådande 
pandemin. Intäkter kopplad till den kommunala vuxenutbildningen är också 
högre än förväntat. 
Förvaltningsövergripande kostnader visar en negativ avvikelse på 685 tkr. 
Den negativa avvikelsen finns i två av avdelningens verksamheter nämligen 
vuxenomsorgen och arbetsmarknadsenheten. Det rör sig om högre 
kostnader för institutionsplaceringar, försörjningsstöd, samt avveckling av 
verksamhet inom arbetsmarknadsenheten. 
Förvaltningsövergripande kostnader för arbetskraft visar en positiv avvikelse 
mot budget på 1,636 mkr. 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2020-10-18 
Ekonomisk rapport september 2020 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för avdelningen för arbete och tillväxt noterar att resultatet visar på 
ett underskott mot budget per september månad 2020. Utskottet följer 
utvecklingen och uppdrar åt avdelningschefen att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för avdelningen för arbete och tillväxt noterar att resultatet visar 
på 
ett underskott mot budget per september månad 2020. Utskottet följer 
utvecklingen och uppdrar åt avdelningschefen att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 71 Dnr 2020-00122  

Upprättad tillsynsplan för Bjuvs kommuns 
serveringsställen 2020-2021 

 

Sammanfattning 

Höganäs kommun, socialförvaltningen, har tecknat avtal avseende 
handläggning och tillsyn av serveringsärenden för Bjuvs kommun, Arbete 
och tillväxt. Tillsyn gällande folköl och läkemedel görs av Söderåsens 
miljöförbund och är därmed undantagna i avtalet. 
Höganäs kommuns skyldighet enligt avtalet är att handlägga ärenden och 
tillsyn enligt alkohollagen motsvarande 15 % av en heltidstjänst. 
Enligt avtalet skall ett tillsynsbesök utföras per år av handläggare från 
Höganäs kommun. 
Ett tillsynstillfälle genomförs per år och kan i mån av resurser vara 
samordnad tillsammans med olika myndigheter såsom polis, 
räddningstjänst, 
Söderåsens miljöförbund eller Skatteverket. Tillsynen görs oftast på kvällstid 
och målet är att alla serveringsställen som har öppet får ett besök. 
Vid ansökning av serveringstillstånd görs kontroll av sökandens personliga 
och ekonomiska lämplighet. Varje år kontrolleras inkomna 
restaurangrapporter och utöver detta kollas serveringsställenas ekonomi 
genom slagningar i kreditupplysningsföretaget Synas register eller genom 
remisser till Skatteverket, samt i polisens register en gång om året.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2020-10-18 
Tillsynsplan för Bjuvs kommun 2020-09-24 
 
 

Avdelningen för arbete och tillväxt förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslår kommunstyrelsens utskott för 
arbete och tillväxt besluta att: 
• Godkänna tillsynsplanen.  

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna tillsynsplanen.  
 



 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (11) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 72 Dnr 2020-00034  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve informerade om Folkhälsomyndighetens nya restriktioner.   

   

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
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§ 73 Dnr 2020-00035  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för delegationsbesluten.  
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista januari-september 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för redogörelsen.  
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§ 74 Dnr 2020-00036  

Dödsboanmälan 

Sammanfattning 

Redovisning av dödsboanmälan.  
 

Beslutsunderlag 

Lista över dödsboanmälan.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för redovisningen.  
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§ 75 Dnr 2020-00037  

Domar 

Sammanfattning 

Anmälan domar.  
 

Beslutsunderlag 

Lista över domar.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
 

 

 

 


