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Plats och tid Lärcentrum Bjuv, onsdagen den 8 december 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 
Anna Frykholm, enhetschef   § 101 
Sara Holmberg, bitr. rektor Lärcentrum 
Martina Johansson, rektor Lärcentrum 
Aase Jönsson, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Christer Landin (S) 

Justeringens plats och tid Lärcentrum Bjuv, 2021-12-08  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Aase Jönsson 

Paragrafer §§ 99-108 
Sekretess       §§ 101 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Jörgen Johnsson 

 

 

 
 
Justerare  

Christer Landin (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

Sammanträdesdatum 2021-12-08 

Anslaget är uppsatt  2021-12-10 - 2022-01-03  

Förvaringsplats för protokollet  Almliden 
 

Underskrift 
 

 Aase Jönsson 
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§ 99 Dnr 2021-00021  

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 att justera dagens protokoll. Protokollet justeras 
omedelbart. 
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§ 100 Dnr 2021-00022  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 2 december 2021. 
 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

 att godkänna den föredragna dagordningen. 
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§ 101 Dnr 2021-00173  

Sekretess 
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§ 102 Dnr 2021-00509  

Återkallande av serveringstillstånd, Alvins Pizzeria 

Sammanfattning 

Tillståndshavaren, Valdrin Ibishi, har uppgett att han har stängt ner 
verksamheten och sålt den vidare. Med hänvisning till inkomna uppgifter 
ska därför serveringstillståndet återkallas.  

Beslutsunderlag 

Aktuellt lagrum 
9 kap 18 § 1 p alkohollagen: En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd 
om 
   1. tillståndet inte längre utnyttjas 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för Arbete och Tillväxt föreslås besluta med stöd 
av 9 kap 18 § 1 p alkohollagen  
att ovan angivet serveringstillstånd återkallas från och med den 1 november 
2021 eftersom serveringsstället överlåtits till ny ägare enligt uppgift från 
tillståndshavaren. 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att ovan angivet serveringstillstånd återkallas från och med den 1 november 
2021 eftersom serveringsstället överlåtits till ny ägare enligt uppgift från 
tillståndshavaren. 
 
  
Beslutet skickas till: 
Charlotte Gullberg, Höganäs Kommun som skickar det vidare 
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§ 103 Dnr 2021-00510  

Återkallande av serveringstillstånd, Söderåsens 
Golfkrog 

Sammanfattning 

Tillståndshavaren har genom en av företrädarna, Valdano Leoni, uppgett att 
de sålt  
verksamheten. Med hänvisning till inkomna uppgifter ska därför 
serveringstillståndet återkallas.  
 

Beslutsunderlag 

Aktuellt lagrum 
9 kap 18 § 1 p alkohollagen: En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd 
om 
 1. tillståndet inte längre utnyttjas 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för Arbete och Tillväxt föreslås besluta med stöd 
av 9 kap 18 § 1 p 
alkohollagen  
att ovan angivet serveringstillstånd återkallas från och med den 1 november 
2021 eftersom  
serveringsstället överlåtits till ny ägare enligt uppgift från tillståndshavaren 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att ovan angivet serveringstillstånd återkallas från och med den 1 november 
2021 eftersom  
serveringsstället överlåtits till ny ägare enligt uppgift från tillståndshavaren. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Charlotte Gullberg, Höganäs Kommun som skickar det vidare. 
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§ 104 Dnr 2021-00023  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för uppföljningen av försörjningsstöd 
 

Beslutsunderlag 

Utveckling försörjningsstöd för perioden januari-november 2021. 
 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 105 Dnr 2021-00511  

Internbudget för Arbete och tillväxt 2022 

Sammanfattning 

I dokumentet ”Internbudget 2022” redovisas avdelningens förslag till budget  
för kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.  
Utifrån de ramar som utskottet tilldelats har en plan för verksamheten och  
ekonomin gjorts. Planeringen utgör underlag för kommunstyrelsen budget  
2022 och plan för 2023 - 2024. 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.  
Ramen för planperioden 2022–2024 är något lägre än för 2021 I ramen  
finns en beräknad användning av balansposten avseende flykting med 4,0  
mnkr. 
Utöver de mål för verksamheten som framgår av internbudgeten, och som  
tar sin utgångspunkt i kommunens vision och kommunfullmäktiges mål, har  
den styrande majoriteten formulerat sina avsikter och prioriteringar i ett antal  
att-satser som framgår nedan 
- Att införa integrationsplikt. Alla nya kommuninvånare som behöver  
skall delta i språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att korta  
vägen till egen försörjning.  
- Att svenska för invandrare, SFI, och vuxenutbildning ska ske med  
tydlig koppling till utbildning och arbete. Språket är en  
grundläggande förutsättning oavsett om du ska påbörja en utbildning  
eller ställa om för ett nytt arbete. 
- Att tydliggöra att samhällskontraktet medför ett eget ansvar och ett  
ansvar att utbilda sig för att kunna söka ett jobb. 
- Att det ska finnas tydliga krav på att nödvändiga insatser ska  
samplaneras mellan de olika instanserna. Då kortar vi tiden för  
utanförskap och gör det enklare att bli integrerad.  
- Att allt fusk med felaktiga bidragsutbetalningar ska följas upp  
systematiskt och polisanmälas. 
 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-12-01 
-Internbudget 2022 
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Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta 
Att godkänna den föreslagna internbudgeten för avdelningen för arbete och  
tillväxt som ett underlag för kommunstyrelsens budget.  

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 
Att godkänna den föreslagna internbudgeten (reviderad 2021-12-08) för 
utskottet för arbete och tillväxt som ett underlag för kommunstyrelsens 
budget. 
 
Christer Landin (S), Terhi Laine (S) och Urban Berglund (KD) deltar inte i 
beslutet. 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 106 Dnr 2021-00025  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Sara Holmberg och Martina Johansson var inbjuda till utskottet för att 
informera om verksamheten på Lärcentrum. 

Avdelningschef Mikael Bogarve hade följande information: 

Att det blir julbord på Dunkers i Helsingborg den 14 december om inget nytt 
tillkommer. 

 

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.   
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (14) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 107 Dnr 2021-00026  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve föredrog delegationslistan. 
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista januari-november 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 108 Dnr 2021-00027  

Anmälningsärenden 2021 

Sammanfattning 

 Domar 
1) Bistånd enligt socialtjänsten Mål 9796-21. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
2) Bistånd enligt socialtjänsten Mål 12983-21. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
3) Bistånd enligt socialtjänsten Mål 12082-21. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
4) KS2021-00263 
Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att:  
godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), uppdra åt nämnder och 
utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i 
balans. 
 
5) KS2021-00428Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
att anta kommunens övergripande mål och indikatorer att godkänna 
driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan för 2023 – 
2024 i enlighet med föreliggande förslag  
 
att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten att fastställa resultatet i den 
avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till – 2 500 tkr i den 
avgiftsfinansierade verksamheten att godkänna resultatbudget, 
balansbudget och finansieringsbudget för 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag  
 
att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag att kommunstyrelsen bemyndigas 
omdisponera högst 2 mnkr avseende investeringsprojekt  
 
att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande  
 
att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  
 
att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent  
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med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal tillsammans med 
köpande nämnder som reglerar priser och villkor att kommunstyrelsen har 
rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr (ett hundra fyrtiofem 
miljoner kronor) 
 
 

 

Beslutsunderlag 

-Anmälningsärenden 2021-12-08 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att notera informationen. 
 

 

 

 


