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§ 1 Dnr 2022-00012  

Val av justerare samt datum och plats för justering av 
protokollet 

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 
27 januari 2022 på Almliden. 
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§ 2 Dnr 2022-00013  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 19 januari 2022. 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna den föredragna dagordningen. 
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§ 3 Dnr 2022-00014  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för uppföljningen av försörjningsstöd. 
 

Beslutsunderlag 

Utveckling försörjningsstöd för perioden januari-december 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 4 Dnr 2022-00015  

Ekonomisk månadsrapport för november 2021 arbete 
och tillväxt 

Sammanfattning 

Utskottet för arbete och tillväxt visar för perioden en positiv avvikelse mot  
budget på ca 3,6 mkr per 211130 vilket i huvudsak beror på lägre  
personalkostnad samt att enheten för Vuxenomsorg har lägre kostnader för  
institutionsvård och för skyddat boende (övriga externa kostnader). 
Det är samma resultat som månaden innan och föranleder ingen justering  
av tidigare gjord prognos. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2022-01-17 
- Ekonomisk rapport november 2021 
 
 
Avdelningens förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens utskott för Arbete och Tillväxt noterar att den  
ekonomiska rapporten för november månad 2021 visar på ett positivt  
resultat mot budget. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

 Att notera den ekonomiska rapporten för november månad 2021 visar på 
ett positivt resultat mot budget 
00 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 5 Dnr 2022-00038  

Redovisning av intern kontroll 2021 

Sammanfattning 

I januari 2021 fastställde utskottet för arbete och tillväxt målen för intern  
kontroll för år 2021. 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 avdelningsspecifika kontrollmoment baserat på tre  
identifierade riskmoment som redovisas här: 
- IT- infrastruktur ligger nere under längre tid 
- Statsbidrag uteblir  
- Återsökning av individuella statsbidrag brister 
 
Kontrollmoment 1 Datatrafiken ur funktion 
Inga driftsstörningar i avdelningens olika verksamhetssystem har under året  
identifierats. Smärre driftsstörningar har dock påverkat avdelningens digitala  
medarbetare 
. 
Kontrollmoment 2 Uteblivna statsbidrag 
Inga uteblivna statsbidrag har kunnat identifieras. 
  
Kontrollmoment 3 Har avsett statsbidrag sökts 
Det här avser statsbidrag på individnivå som eftersöks i efterhand hos  
Migrationsverket. Alla sådana statsbidrag på individnivå har återsökts 
. 
Kontrollmoment 4 Har statsbidragen nått verksamheten 
Alla erhållna statsbidrag har nått avsedd verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2022-01-13 
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Avdelningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för Arbete och Tillväxt föreslås besluta  
att godkänna redovisningen av den interna kontrollen inom avdelningen för  
arbete och tillväxt avseende år 2021 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen inom avdelningen för  
arbete och tillväxt avseende år 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2022-00039  

Intern kontroll plan 2022 

Sammanfattning 

Syfte 
Syftet med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen  
bedriver effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel. 
 
Mål 
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. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2022-01-17 
- Intern kontroll Plan 2022 
 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för Arbete och Tillväxt föreslås besluta  
att godkänna planen för intern kontroll för avdelningen för arbete och tillväxt  
avseende år 2022. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna planen för intern kontroll för avdelningen för arbete och tillväxt  
avseende år 2022. 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2022-00016  

Avdelningschefen informerar 

Mikael Bogarve informerade om Covid läget inom avdelningen. 
Mikael Bogarve informerade också om en sekretessförbindelse för 
förtroendevalda. 
 

  

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 8 Dnr 2022-00017  

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 

Mikael Bogarve föredrog delegationslistan. 
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista januari-december 2021. 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen. 
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§ 9 Dnr 2022-00018  

Anmälningsärenden 2022 

Sammanfattning 

Domar 2022-01-26 
1) Bistånd enligt socialtjänsten Mål 11317-21. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
2) Bistånd enligt socialtjänsten Mål 10643-21. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
3) KS2021-00346 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det reviderade förslaget till riktlinjer för 
måltider och livsmedel i Bjuvs kommun och att de ska börja gälla den 1 
januari 2022. 
4) KS2021- 00462 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för tillfällig dödsboförvaltning 
och ordnande med gravsättning som ska uppgå till 0.8 % av 
prisbasbeloppet per timme. Avgiften ska börja gälla från och med 1 januari 
2022. 
5) KS2021-00507 
Kommunstyrelsen beslutar: 
• att godkänna ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse inkl KUAT”,  
• att påbörja certifiering av kommunen mot ISO 14001 och ISO 9001 senast 
kvartal 1, 2022,  
• att upprätta och arbeta utifrån dokumenterade processer,  
• att uppdra åt förvaltningen att verka för att göra näringslivet till en naturlig 
del i skolan,  
• att verka för att företagandet ska vara en viktig del av samhällets 
utveckling,  
• att sträva mot att göra Bjuv till en framstående kommun vad gäller service, 
tillgänglighet och  
bemötande, 
• att främja ett aktivt näringsliv i kommunen som bidrar med arbetstillfällen 
• att aktivt samarbeta med utomstående aktörer, 
• att sträva efter att nå topp 25 i ranking av företagsklimat, 
• att aktivt arbeta för att förebygga ungdomsarbetslösheten, 
• att införa mätbara mål som regelbundet följs upp, utvärderas och är 
aktuella, 
• att marknadsföra kommunen för besöksnäring och turism,  
• att aktivt marknadsföra de fantastiska omgivningarna i kommunen och de 
verksamheter inom besöksnäringen som bedrivs av entreprenörer, 
• att kommunen ska vara aktiv i samarbete med Leaderprojekt för att hitta 
nya vägar och möjligheter kring de kulturella värdena i kommunen, 
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• att alla nya kommuninvånare som behöver ska 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 
 

 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att notera informationen. 
 

 

 

 


