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Plats och tid Lärcentrum Bjuv, onsdagen den 29 september 2021 kl 13:30-15.00 

Beslutande Jörgen Johnsson (M), Ordförande 
Raymond Blixt (SD), 1:e vice ordförande 
Matthias Åkesson (M) 
Christer Landin (S) 
Terhi Laine (S) 
Urban Berglund (KD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ersättare   

Övriga närvarande Mikael Bogarve, avdelningschef 
Aase Jönsson, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Urban Berglund (KD) 

Justeringens plats och tid Lärcenter Bjuv, 2021-09-29 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Aase Jönsson 

Paragrafer §§ 66-73 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Jörgen Johnsson 

 

 

 
 
Justerare  

Urban Berglund 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Anslaget är uppsatt  2021-09-30 - 2021-10-29  

Förvaringsplats för protokollet Almliden  
 

Underskrift 
 

 Aase Jönsson 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 66 Dnr 2021-00021  

Val av justerare samt datum och plats för justering av 
protokoll 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Urban Berglund (KD). 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att utse Urban Berglund att justera dagens protokoll. Protokollet justeras i 
anslutning till mötet. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 67 Dnr 2021-00022  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 21 september 2021. 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna den föredragna dagordningen. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 Dnr 2021-00023  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för uppföljningen av försörjningsstöd. 
 

Beslutsunderlag 

- Utveckling försörjningsstöd för perioden januari-augusti 2021. 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 69 Dnr 2021-00393  

Delårsrapport för Kommunstyrelsens Utskott för Arbete 
och Tillväxt 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under 2021 skall rapporter till  
kommunfullmäktige göras tertialvis. Det innebär tertialrapport per april,  
delårsrapport per augusti samt årsredovisning.  
Delårsrapporten som avser perioden januari–augusti, innehåller förutom  
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 även uppföljning av  
verksamheten och dess mål.  
Avdelningen för arbete och tillväxt redovisar för perioden ett överskott på  
drygt 2,7 mnkr. De främsta anledningarna till det goda resultatet är lägre  
personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för  
institutionsplaceringar och skyddat boende. Anledningen till de låga  
personalkostnaderna är att personal inte ersatts fullt ut vid frånvaro samt ej  
budgeterade pensionsavgångar.  
Prognosen för helåret 2021 är 2 mnkr i överskott i förhållande till budget.  
Anledningen till den något lägre prognosen i förhållande till det redovisade  
resultatet är förväntade ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och  
skyddat boende. Vid tertialrapporten var prognosen ett underskott på 1  
mnkr.  

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-09-20 
- Delårsrapport 2021 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Avdelningen för arbete och tillväxt föreslår kommunstyrelsen utskott för  
avdelningen för arbete och tillväxt besluta att: 
• godkänna delårsrapporten per augusti 2021 
• överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

- att godkänna delårsrapporten per augusti 2021 
- att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 70 Dnr 2021-00394  

Remissvar avseende Riktlinjer för Måltider och 
Livsmedel i Bjuvs Kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 210802 att skicka förslaget till  
Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun på remiss till samtliga  
nämnder inklusive utskottet för arbete och tillväxt och att remissvar ska ha  
inkommit till kommunstyrelsen senast 1 oktober 2021. 
Riktlinjerna för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun berör inte någon av  
verksamheterna inom avdelningen för arbete och tillväxt. Utskottet för  
avdelningen för arbete och tillväxt har därför inget att erinra mot eller för de  
föreslagna riktlinjerna. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-09-20 
- Riktlinjer för måltider och livsmedel inom Bjuvs kommun. 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Avdelningen för arbete och tillväxt föreslår kommunstyrelsen utskott för  
avdelningen för arbete och tillväxt besluta att: 
• Utskottet inte har något att erinra mot de föreslagna riktlinjerna. 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet inte har något att erinra mot de föreslagna riktlinjerna. 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2021-00025  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve distribuerade "Utredning ” En samlad socialtjänst" 
Samtidigt informerade Mikael att Utskottets remissvar ska vara 
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 november 2021. 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 72 Dnr 2021-00026  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för delegationsbesluten. 
 

Beslutsunderlag 

-Delegationslista januari-augusti 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 73 Dnr 2021-00027  

Anmälningsärenden 2021 

Sammanfattning 

1) 
2 dödsboanmälningar. 
 
2) KS 2021-00292 
Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta det 
föreslagna programmet om uppföljning av privata utförare. 
 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att notera informationen. 
 

 

 

 


