
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (11) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
 

 

  
 

Plats och tid Lärcentrum Bjuv, onsdagen den 27 januari 2021 kl 13:30- 

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

 

Ersättare Zofia Svensson (M) ersätter 
Lisbeth Madsen (M) 

 

Övriga närvarande Mikael Bogarve, Tf. avdelningschef 
Karin Larsson, controller via länk 
Aase Jönsson, nämndsekreterare 
 
 

 

Justerare Christer Landin (S) 

Justeringens plats och tid Almliden Bjuv, 2021-01-28 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Aase Jönsson 

Paragrafer §§ 1-9 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Jörgen Johnsson 

 

 

 
 
Justerare  

Christer Landin 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
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§ 1 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 den 
28 januari 2021 på Almliden.  
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§ 2 Dnr 2021-00022  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 20 januari 2021.  
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna den föreslagna dagordningen.  
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§ 3 Dnr 2021-00023  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve fördrog uppföljningen av försörjningsstöd.  
 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning januari - december 2020 
 

Yrkande 

Christer Landin (S) har följande yrkande: 

Att man tar en förnyad kontakt med Arbetsförmedlingen angående lokal. 

Att Roger Törnqvist, FINSAM kommer och redogör för årets 
målgruppsanalys. 

Att Projekt ANTE startar igång med mindre gruppaktiviteter. 

 

Ordförandes förslag till beslut 
Att bifalla Christer Landins yrkande och samtidigt tacka för informationen. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

Att bifalla ordförandes beslut.  
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§ 4 Dnr 2021-00024  

Ekonomisk månadsrapport november 2020 

Sammanfattning 

Avdelningen för arbetet och tillväxt visar för perioden ett negativt resultat på 
538 tkr vilket är en liten försämring mot månaden innan. 
Förvaltningsövergripande intäkterna visar en positiv avvikelse mot budget 
på 792 tkr. Externa intäkter som sjuklöneersättningar från staten har kommit 
in med 360 tkr samt att återsökta medel kopplade till försörjningsstöd och 
momsåtersökning avviker positivt från budget. Noteras skall också att 
budgeterade intäkter från AF med 1,6 mnkr helt uteblivit under året. 
De förvaltningsövergripande kostnaderna visar för perioden en negativ 
avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Personalkostnaden visar på lägre 
kostnader mot budget med 2 mnkr, varav vuxenomsorgen med 1,9 mnkr 
står för nästan hela överskottet. Anledningen till detta relativt stora överskott 
är att personal inte har ersatts vid sjukdom. Övriga externa kostnader visar 
en negativ avvikelse mot budget med 3,3 mnkr på grund av högre kostnader 
för institutionsvård och ekonomiskt bistånd, avvikelse mot budget med 
850 tkr respektive 2,2 mnkr. Interna kostnaderna visar en negativ avvikelse 
mot budget på 128 tkr på grund av interndebiterad personalkostnad samt 
ökade kostnader för nyttjanderätter, programvara och lokalvård.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-01-13 
- Ekonomisk rapport november 2020 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för avdelningen för arbete och tillväxt noterar att resultatet visar på 
ett underskott mot budget per november 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 på 538 tkr mot budget per november 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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§ 5 Dnr 2021-00028  

Intern kontroll 2020 för Arbete och Tillväxt, redovisning 

Sammanfattning 

I januari 2020 fastställde utskottet för arbete och tillväxt målen för intern 
kontroll för år 2020. Syftet med att genomföra intern kontroll är att 
säkerställa att vi bedriver effektiva verksamheter och att vi undviker 
allvarliga fel. Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs 
kommun har en: 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 
Planen innehöll fyra nämndspecifika kontrollmoment baserat på tre 
identifierade riskmoment som redovisas här: 
- IT- infrastruktur ligger nere under längre tid 
- Statsbidrag uteblir 
- Återsökning av individuella statsbidrag brister 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-01-18 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta godkänna redovisningen av 
Intern kontroll för år 2020 för avdelningen Arbete och tillväxt. 

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 
Att Utskottet för arbete och tillväxt  beslutar godkänna redovisningen av 
Intern kontroll för år 2020 för avdelningen Arbete och tillväxt. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 6 Dnr 2021-00029  

Intern kontroll 2021, för Arbete och Tillväxt, plan 

Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver årets plan för intern kontroll med risker och 
kontrollmoment. Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern 
kontroll varje år. För att läsa med om arbetsprocess och ansvarsfördelning, 
se de två dokumenten Reglemente för intern kontroll i Bjuvs kommun och 
Riktlinjer för intern kontroll i Bjuvs kommun. 
Syftet med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver 
effektiva verksamheter och att vi undviker allvarliga fel. 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
1. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
2. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
3. God efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
Avdelningen för arbete och tillväxt har sett tre risker där kontrollmoment 
behöver utföras för att säkerställa att intäkter inte kommer in eller att tredje 
part blir berörd. 
 
Riskmoment 
1. IT-infrastruktur ligger nere under längre tid 
2. Statsbidrag uteblir 
3. Återsökning av individuella statsbidrag brister 
För dessa risker har kontrollmoment skapats i enlighet med Intern 
kontrollplan 2021 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-01-13 
- Intern kontroll – Plan 2021 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta godkänna Intern kontroll – 
Plan 2021 för avdelningen för arbete och tillväxt. 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

Att Utskottet för arbete och tillväxt beslutar godkänna Intern kontroll   
Plan 2021 för avdelningen för arbete och tillväxt. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 7 Dnr 2021-00025  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve informerade om följande: 
 
- Covid-19 läget inom Arbete och Tillväxt.  
- Organisationsförändring 
 

  

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen 
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§ 8 Dnr 2021-00026  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för delegationslistan.  
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista januari - december 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för redogörelsen.  
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§ 9 Dnr 2021-00027  

Anmälningsärenden 2021 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för anmälningarna. 
Domar från Förvaltningsrätten 
 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över domar från Förvaltningsrätten.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att besluta att anmälningarna är anmälda.  
 

 

 

 


