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Plats och tid Lärcentrum Bjuv, onsdagen den 9 december 2020 kl 13:30-14:45 

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

 

Ersättare    

Övriga närvarande Mikael Bogarve, tf. avdelningschef 
Karin Larsson, controller via länk 
Bo Stenqvist, rektor Lärcentrum via länk 
Aase Jönsson, nämndsekreterare 

 

Justerare Raymond Blixt  

Justeringens plats och tid Lärcentrum Bjuv, 2020-11-09 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Aase Jönsson 

Paragrafer §§ 84-92 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Jörgen Johnsson 

 

 

 
 
Justerare  

Raymond Blixt 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Anslaget är uppsatt  2020-12-10 – 2020-12-30  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Aase Jönsson 
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§ 84 Dnr 2020-00031  

Val av justerare samt datum och plats för justering av 
protokoll 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Raymond Blixt (Sd).  
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att utse Raymond Blixt (Sd) att justera protokollet. Protokollet justeras efter 
mötet. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 85 Dnr 2020-00032  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning. Daterad den 2 december 2020.  
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna den föreslagna dagordningen.  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 86 Dnr 2020-00033  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve föredrog uppföljningen av försörjningsstöd. Man kan 
glädjande se en nedgång i försörjningsstödet under november månad.  
 

Beslutsunderlag 

Utveckling av försörjningsstöd för perioden januari-november 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
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§ 87 Dnr 2020-00534  

Kvalitetsrapport avseende Vuxenutbildningen vid Bjuvs 
Lärcentrum 

Sammanfattning 

Denna rapport återger en övergripande bild av kvalitet och måluppfyllelse 
inom Bjuvs kommunala vuxenutbildning (komvux) för perioden juli 2019 till 
juli 2020. 
Redovisningen är kopplad till skollagens krav på systematiskt 
kvalitetsarbete, kraven i läroplan för vuxenutbildningen samt övriga 
styrdokument. Dokumentet innehåller redovisning av valda resultat för året 
som gått, summerande analys samt identifierade utvecklingsområden för 
kommande läsår - 2020/2021. 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2020-11-30 
- Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen vid Bjuvs Lärcentrum 2019/2020 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för avdelningen för arbete och tillväxt föreslås godkänner 
kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen vid Bjuvs Lärcentrum och dess 
prioriterade utvecklingsområden. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen vid Bjuvs Lärcentrum 
och dess prioriterade utvecklingsområden. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 88 Dnr 2020-00536  

Nämndbudget avseende Arbete och Tillväxt för 2021 

Sammanfattning 

Förslaget till budget 2021 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 
Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal, 
behov av att öka resultatet samt prognos för skatteintäkter kommande år. 
Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär plan för verksamhet och ekonomi. Nämndernas 
preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsen förlag till 
budget 2021 och plan för 2022 - 2023. 
I dokumentet ”Nämndbudget 2021 Utskottet för arbete och tillväxt” 
presenteras förvaltningens förslag till budget för utskottet för arbete och 
tillväxt. 
Förslagen till budget för verksamheterna som tillhör kommunledningen och 
tekniska utskottet behandlas av respektive utskott innan samtliga förslag tas 
upp i kommunstyrelsen som en helhet.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2020-12-02 
- Nämndbudget 2021 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt föreslå 
kommunstyrelsen att besluta godkänna utskottet för arbete och tillväxts 
nämndbudget 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta godkänna utskottet för arbete och 
tillväxts nämndbudget 2021.  
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 89 Dnr 2020-00034  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Denna punkt utgår.      
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§ 90 Dnr 2020-00035  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för delegationsbesluten för januari-november 
2020.  
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista för januari-november 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för redogörelsen.  
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§ 91 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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§ 92 Dnr 2020-00037  

Domar 

Sammanfattning 

Anmälan domar.  
 

Beslutsunderlag 

Lista över domar.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
 

 

 

 


