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§ 20 Dnr 2020-00031  

Val av justerare samt datum och plats för justering av 
protokoll 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att utse Raymond Blixt (SD) att justera dagens protokoll. Protokollet justeras 
omedelbart.  
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§ 21 Dnr 2020-00032  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad den 8 april 2020.  
 

  

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna den föreslagna dagordningen.  
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§ 22 Dnr 2020-00033  

Uppföljning av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve föredrog uppföljningen av försörjningsstöd.  
 

Beslutsunderlag 

Utveckling av försörjningsstöd för perioden januari-mars 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
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§ 23 Dnr 2020-00202  

Årsredovisning 2019 Utskottet för arbete och tillväxt 

Sammanfattning 

Ekonomiskt utfall  
Sammantaget visar Utskottet för arbete och tillväxt ett underskott mot 
budget på 1,063 mnkr för 2019. Främsta orsaken är ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd bestående av försörjningsstöd och kostnader för 
skyddat boende. 
Externa intäkter har ökat med drygt 4 mnkr under året vilket främst beror på 
att statsbidrag inom Vuxenomsorgen inte är budgeterade samtidigt som de 
interna intäkterna för IM-programmen minskat med drygt 1 mnkr.  
Under Övriga externa kostnader som ökat med drygt 7 mnkr återfinns 
kostnaden för försörjningsstöd och institutionsplaceringar. 
Personalkostnaderna är drygt 3 mnkr lägre än budget som en följd av 
neddragningar i verksamheten och vakanser.  
 
Nämndens måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är inte tillfredsställande för samtliga nämndmål och 
indikatorerna speglar måluppfyllelsens resultat väl. 
 
Vi inom arbete och tillväxt ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka 
effektiviteten i arbetet. 
Antalet personer som återkommer till försörjningsstöd är fortfarande är högt. 
En förklaring är att personer som tidigare haft försörjningsstöd under den 
högkonjunktur som varit, fått arbete och när konjunkturen försvagas har de 
inte tillräckligt starkt fäste på arbetsmarknaden.  
Måttet på nöjdhet är hämtat från avdelningens lokala brukarundersökning 
som genomförs i april varje år. Utfallet på 4,3 (skala 1 - 5) är det samma 
som förra året och återspeglar en hög nöjdhetsgrad hos de invånare som är 
i kontakt med avdelningens verksamhet. 
Resultaten på enkäten avseende elevernas nöjdhet med studierna vid 
Vuxenutbildningen är fortfarande högt. Målet är därmed delvis uppnått. 
Vi inom arbete och tillväxt ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta 
invånarnas förväntningar. 
 
Avdelningen har fyra väl fungerande och väl använda e-tjänster inom våra 
verksamhetsområden som riktar sig till kommuninvånaren. Ansökan studier, 
ansökan feriepraktik, ansökan försörjningsstöd samt ansökan om 
dödsboanmälan. 
Måttet om tillgänglighet är hämtat från avdelningens lokala 
brukarundersökning som genomförs i april varje år.  
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Utfallet på 4,1 skala 1-5) är något lägre än förra året. Vi når inte upp till 
målvärdet 4,5 och behöver göra ytterligare ansträngningar för att uppnå den 
tillgänglighet som är önskvärd. Brukarundersökningen utförs inom alla 
verksamheter utom vuxenutbildningen. Målet får anses uppnått 
 
Vi inom arbete och tillväxt ska verka för att våra invånare inkluderas i 
samhället. 
Andelen personer med försörjningsstöd som aktiveras har ökat. Främst till 
interna insatser (Arbetsmarknadsenheten). Att de externa insatserna 
minskat beror främst på Arbetsförmedlingens reformering. 
Målet är inte uppnått och betydande insatser för att nå resultat behöver 
göras. 
Vi inom arbete och tillväxt ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig 
själva. 
Antalet hushåll som uppburit försörjningsstöd under året och andel av 
befolkningen som uppburet försörjningsstöd har ökat markant.  
 
Andelen personer inskrivna på AME som gick vidare till studier eller arbete 
har sjunkit något sedan förra året. En bidragande orsak tros vara att 
arbetsförmedlingen dragit in sin medverkan. Målet är inte uppnått.  
Vi inom arbete och tillväxt ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig. 
Andelen elever som fullföljt kurs med godkänt betyg ligger över målvärdet 
och antalet studerande på yrkesutbildningar har ökat sedan föregående 
period. Målet är därmed uppfyllt. 
 
Arbetslösheten ska minska 
Arbetslösheten har ökat i åldrarna 18 - 65 år samt 18 - 24 år. Siffrorna är 
hämtade från Arbetsförmedlingen och avser januari månad 2020, vilket 
speglar helår 2019 väl. Målet är därför inte uppnått.  
 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning, Arbete och tillväxt 2019 
- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2019, Arbete och tillväxt 2020-03-16 
 

Avdelningens förslag till beslut 
Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt besluta godkänna 
redovisningen och lämna över ärendet till Kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna redovisningen och lämna över ärendet till Kommunstyrelsen.  
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
- Kommunstyrelsen 
- Ekonomichefen 
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§ 24 Dnr 2020-00215  

Ekonomisk rapport  januari-februari Arbete och tillväxt 

Sammanfattning 

Avdelningen för arbetet och tillväxt visar för perioden en positiv 
resultatavvikelse på 69 tkr. 
Förvaltningsövergripande intäkterna visar en positiv avvikelse mot budget 
på 315 tkr då Vuxenomsorgen har för perioden fått inbetalningar till 
Procapita på 482.9 tkr, vilket ska justeras inför nästa periodstängning men 
påverkar total intäkterna felaktigt. Yrkesvux och Arbetsmarknadsenhetens 
intäkter är något lägre än mot periodiserad budget med ett sammanlagt 
belopp på 118 tkr. 
De förvaltningsövergripande kostnaderna visar för perioden en negativ 
avvikelse mot budget med 245 tkr därav personalkostnaden har en positiv 
avvikelse med 70 tkr. Dock avser 200 tkr upplupen semesterlöneskuld, 
vilket kommer att försvinna under hösten, därför ska resultatet ses som 200 
tkr bättre. Övriga externa kostnader visar en avvikelse mot budget på 319 
tkr vilket kan härledas till ökade kostnader inom Vuxenomsorgen för 
institutionsvård samt för ekonomiskt bistånd. 
 
 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse 2020-04-06  
- Ekonomisk månadsrapport februari 2020 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt konstaterar att resultatet följer budget och 
godkänner den ekonomiska rapporteringen per februari 2020. 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den ekonomiska 
rapporteringen per februari 2020. 
 
 
Beslutet expedieras till:  
- Kommunstyrelsen 
- Ekonomikontoret  
 



 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (13) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2020-00203  

Kvalitetsrapport 2019 Myndighetsenheten 

Sammanfattning 

En årlig kvalitetsrapport är ett krav i ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 som reglerar hur kvalitet säkerställs 
inom socialtjänsten. Denna rapport omfattar de delar av socialtjänstens 
område som Avdelningen för arbete och tillväxt ansvarar för. 
Syftet med rapporten är att lyfta fram de kvalitetsmätningar som gjorts under 
perioden. 
Under 2019  har kvaliteten för socialtjänstens arbete inom Avdelningen för 
arbete och tillväxt varit påvisat god.  
 

Beslutsunderlag 

- Kvalitetsrapport 2019 Myndighetsenheten, Avdelningen för arbete och 
  tillväxt   
- Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 
att Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta godkänna rapporten för 
2019.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att godkänna rapporten. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2020-00034  

Avdelningschefen informerar 

Sammanfattning 

Carina Järold Mattsson informerade om hur arbeta med rutiner för att 
minska smittspridning av Covid-19 inom verksamheterna.  
Vi har vidtagna åtgärder inom avdelningens verksamheter med syfte att 
minska risken för smittspridning samt följa FHM rekommendationer 
samtidigt som vi inte minskar på den lagstadgade service vi är till för.  
 
 
 

  

      
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
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§ 27 Dnr 2020-00035  

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Mikael Bogarve redogjorde för delegationsbesluten för januari - mars 2020.  
 

Beslutsunderlag 

Delegationslista januari - mars 2020.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för redogörelsen.  
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§ 28 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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§ 29 Dnr 2020-00037  

Domar 

Sammanfattning 

Anmälan domar.  
 

Beslutsunderlag 

Lista över domar.  
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att tacka för informationen.  
 

 

 

 


