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Tjänsteskrivelse årsbokslut arbets- och näringslivsnämnden
2018
Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna bokslutet för 2018 och att skicka det
vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Arbets- och näringslivsnämnden begär att 460 tkr flyttas med till 2019 då nämnden erhöll
dessa medel under december 2018 för att nyttjas under 2019.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämndens årsbokslut 2018 visar på ett positivt ekonomiskt utfall på
1 137 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1,8 % gentemot den totala budgeten.
Vid årsbokslutet 2018 gör fritid- och folkhälsa en positiv avvikelse på 579 tkr. Av dessa
medel utgörs 460 tkr av medel som nämnden erhöll under december månad för uppgifter som
kommer att utföras under 2019. Det är dessa medel som nämnden begär ska
resultatbalanseras.
Ekonomiskt bistånd fortsätter att visa ett överskott gentemot budget vilket är glädjande. Det
sker en viss överflyttning från den kommunala flyktingmottagningen, men överföringen har
varit mindre än befarat.
Handläggningen inom IFO vuxen gör ett underskott på 1914 tkr. Bakgrunden till underskottet
kan till största del härledas till att enheten fått ta in en konsult till följd av sjukskrivningar.
Det har också skett en ökning av våld i nära relationer, framförallt hedersrelaterat våld. Till
följd av det gör övrig vuxenvård en negativ avvikelse på 1051 tkr.
Kontorets arbetsmarknadsåtgärder fungerar under året bättre än tidigare vilket är positivt för
den enskilde individen. Utvecklingen av insatserna har gjort att enheten har kunnat öka sina
intäkter vilket förklarar det överskott som enheten har. Många insatser har också finansierats
med externa medel, så exempelvis Integration Halland som får medel från Europeiska
Socialfonden.
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