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Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna bokslut för 2019 och lämna det vidare
till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämndens bokslut för 2019 visar ett negativt resultat på 2 045 tkr.
En stor del av det underskottet kan härledas till kostnader för individ- och familjeomsorg och
arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden har under året fått tilläggsanslag för att täcka kostnader för
ekonomiskt bistånd och placeringar inom missbruk och våld i nära relationer, men
kostnaderna har sedan ökat ytterligare.
För att kunna hantera det ökade inflödet med befintliga resurser och bibehållen kvalitet har
individ- och familjeomsorgen under året inlett ett utvecklingsarbete med att renodla tjänster
och arbeta med tillitsbaserad myndighetsutövning. Parallellt med den processen har
verksamheten arbetat med uppbyggnad av den gemensamma öppenvården som inkluderar fler
insatser som kan ges på hemmaplan, vilket kommer att minska kostnaderna för placeringar.
Under året har arbetsmarknadsenheten arbetat för att skapa tydligare struktur och rutiner för
deltagarens process under pågående arbetsmarknadsinsats, med målet att individen ska närma
sig arbetsmarknaden. Samverkan sker med näringslivsenheten för att få ut fler deltagare i det
privata näringslivet. Näringslivsenheten har under året arbetat för att skapa förutsättningar för
att stärka industribranschen.
Under 2019 har det varit en positiv publikutveckling på Hyltebibliotekens arrangemang. Det
har varit många evenemang runt om i kommunen, som Live by Youth, Into the Woods,
Tågdagarna och Betongcupen. Trafikverket har gett ett positivt besked på ansökan om att få
Hylteslingan klassad som regional cykelled. Etapp två på Örnahallens hälsocenter har
renoverats.
Kvalitetsuppföljningen visar sämre resultat inom området ”arbete och försörjning” där
flertalet nyckeltal inte når upp till godkänd kvalitet. Däremot redovisar både ”kultur och
bibliotek” och ”fritid och folkhälsa” bättre resultat, där flertalet nyckeltal når godkänd kvalitet
med god marginal.
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