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Beslutandeagwe Jörgen Johnsson (M), Ordförande 
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Matthias Åkesson (M) 
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Ersättare   

Övriga närvarande Mikael Bogarve, avdelningschef 
Jenny Göther Brottsofferjouren  §76 
Marie-Louise Eek, Brottsofferjouren  §76  
Aase Jönsson, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Matthias Åkesson 

Justeringens plats och tid Lärcentrum Bjuv, 2021-10-27 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Aase Jönsson 

Paragrafer §§ 74-84 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Anslaget är uppsatt  2021-10-29 – 2021-11-25  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Aase Jönsson 
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§ 74 Dnr 2021-00021  

Val av justerare samt datum och plats för justering av 
protokoll 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Matthias Åkesson (M). 
 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

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

 

§ 75 Dnr 2021-00022  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 20 oktober 2021. 
 

  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

 att godkänna den föredragna dagordningen. 
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§ 76 Dnr 2021-00418  

Brottsofferjouren i Helsingborg 

Jenny Göthager och Marie-Louise Eek informerade om Brottsofferjourens 
verksamhet i Helsingborg, Höganäs och Bjuv. 
      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 77 Dnr 2021-00023  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för uppföljningen av försörjningsstöd 
 

Beslutsunderlag 

- Utveckling försörjningsstöd för perioden januari-september 2021. 
 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 78 Dnr 2021-00432  

Ekonomisk rapport September 2021 

Sammanfattning 

Avdelningen för arbetet och tillväxt visar för perioden ett positivt resultat på  
drygt 3,3 mnkr vilket är en förbättring av resultatet sedan delårsrapporten. 
Förvaltningsövergripande intäkterna visar en positiv avvikelse mot budget  
på 194 tkr.  
De förvaltningsövergripande kostnaderna visar för perioden en positiv 
avvikelse mot budget med drygt 3,1 mnkr. Personalkostnaden visar på lägre  
kostnader mot budget med 2,7 mnkr. Anledningen till detta relativt stora  
överskott är att personal inte har ersatts vid sjukdom och att några  
medarbetare gått i pension under året som inte fanns med i budgeten.  
Dessa har inte heller fullt ut ersatts. Övriga externa kostnader visar ett  
överskott mot budget med 551 tkr för perioden. Kostnadsdrivande  
verksamheter inom vuxenomsorgen som institutionsvård och skyddat  
boende visar på en positiv avvikelse mot budget medan ekonomiskt bistånd  
har en negativ avvikelse mot budget.  
Den prognos som gjordes i samband med delårsrapporten med en prognos  
på ett överskott mot budget vid årets slut verkar hålla och resultatet ser ut  
att kunna bli bättre än denna. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-15 
- Ekonomisk rapport september 2021 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt noterar att resultatet visar på ett överskott  
mot budget per september månad 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för arbete och tillväxt noterar att resultatet visar på ett överskott  
mot budget per september månad 2021. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 79 Dnr 2021-00421  

Revisionsrapport, Granskning av målstyrning 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun  
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har  
säkerställt att målstyrningen utformats på ett sätt som bidrag till  
måluppfyllelse.  
EY sammanfattande bedömning är att kommunens målarbete inte uppnår  
sitt styrande syfte för kommunstyrelsen och nämnderna verksamheter.  
Istället fungerar målarbetet som ett medel för kommunstyrelsen och  
nämnderna att redovisa resultat för sina verksamheter. 
EY kommer fram till flera rekommendationer varav de flesta berör bara  
kommunstyrelsen men en rekommendation avser även nämnderna. I denna  
rekommendation rekommenderar EY att kommunstyrelsen och nämnderna  
att se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet med  
styrmodellen. Även antalet mål och indikatorer bör ses över.  
Revisorerna önskar nu svar på vilka åtgärder som utskottet tänker vidta  
med anledning av vad som framkommit i granskningen och de  
rekommendationer som lämnats. Revisorerna önskar svar på om utskottet  
håller med eller inte, vilka åtgärder som utskottet avser att vidta och när. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-15 
- Revisionsrapport Granskning av målstyrning 
- Missiv målstyrning 
 
 

 
Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att se över sina mål och  
sina indikatorer så att de uppfyller vad som framkommit i granskningen av  
målstyrningen. Översynen av utskottets mål skall genomföras snarast. 
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Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att se över sina mål och  
sina indikatorer så att de uppfyller vad som framkommit i granskningen av  
målstyrningen. Översynen av utskottets mål skall vara klar senast  
2021-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna. 
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§ 80 Dnr 2021-00436  

Avgifter för dödsbo 

Sammanfattning 

Vuxenomsorgen inom avdelningen för arbete och tillväxt handhar  
hanteringen av dödsboanmälningar och dödsboförvaltningar i Bjuvs  
kommun.  
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att  
avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och  
fördela överskottet mellan dödsbodelägarna.  
Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för  
tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättning skall därför motsvara  
kommunens självkostnad. Det förslag som nedan framförs baserar sig på  
uppgifter om vad kommuner i allmänhet tar ut för tillfällig dödsboförvaltning  
och åtgärder enligt begravningslagen. Den taxan är 0,8% av gällande  
prisbasbelopp per timme. Detta innebär att timtaxan med innevarande års  
prisbasbelopp blir 381 kr/timme 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-18 
- Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget  
till taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning och att lämna ärendet  
vidare till kommunstyrelsen för den fortsatta processen i fastställande av  
taxa.  
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att ställa sig bakom 
förslaget till taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning och att 
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för den fortsatta processen i 
fastställande av taxa.  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 81 Dnr 2021-00431  

Sammanträdestider 2022 Kommunstyrelsens Utskott 
för arbete och tillväxt 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på sammanträdesdatum för kommunstyrelsen utskott för 
Arbete och tillväxt. 
 

Beslutsunderlag 

- Förslag till sammanträdestider för 2022 
- Årshjul 2022  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att besluta enligt förslaget. 
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§ 82 Dnr 2021-00025  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve bjud in utskottets ledamöter på jullunch den 14 december 
kl. 13.00 på Dunkers Matsalar i Helsingborg.  

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 83 Dnr 2021-00026  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve föredrog delegationslistan. 
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista januari-september 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 84 Dnr 2021-00027  

Anmälningsärenden 2021 

Domar 
 
1)Bistånd enligt socialtjänsten Mål nr 6499-21. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

 
2) KS 2021-00266 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
Godkänna föreslagen delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen 
inklusive utskottet för arbete och tillväxt, samt överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 
 
3) KS 2021-00426 
Kommunstyrelsens beslut: 
att befria Ted Nilsson (M) från de aktuella uppdragen samt lägga  
ett tack till protokollet. 
 Kommunstyrelsen beslutar att välja Adam Brorsson (M) som ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens utskott för arbete 
och tillväxt 
 
 

.Beslutsunderlag 
- Anmälningsärenden 2021-10-27 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att notera informationen. 
 

 

 

 


