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Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KFN0001)
Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen, men avstår att lämna förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret på 173 716 tkr och utfallet är 175 644
tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 927 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av
budgeten. Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd är positivt med 171 tkr.
Under året har kultur- och folkhälsonämnden fått tilläggsanslag på totalt 1 900 tkr. Av dessa
avser 900 tkr ersättning för covid-19 och har gått till att täcka uteblivna intäkter på
Örnahallens hälsocenter och extrabudget på 1 000 tkr har gått till ökade kostnader för barn
och unga i behov av stöd.
Kultur- och folkhälsonämndens intäkter består till största del av olika statsbidrag. Nämnden
visar en positiv avvikelse mot budget på 4 047 tkr vid årets slut, vilket beror på ökade
statsbidrag under året. Kostnaderna har en negativ avvikelse på 5 973 tkr som bland annat kan
härledas till ökade institutionsplaceringar, kostnader för ekonomiskt bistånd samt utveckling
av verksamheter i samband med ökade bidragsmedel.
Året inleddes med hög smittspridning av coronaviruset och alla verksamheter inom kultur och
folkhälsa hölls stängda långt in på våren. Alla verksamheter har tvingats tänka nytt för att ge
service och möta medborgarna på andra sätt. Hyltebiblioteken har erbjudit förbokade tider för
utlåning av böcker och vunnit pris för kreativa sätt att sprida läslust till barn.
Pandemins påverkan på det sociala området märks inom flera olika områden. Det har skett en
ökning av antalet våldsärenden inom barn och unga. Samtidigt ökar också behovet av öppna
insatser, familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar.
Pandemin har också medfört att långtidsarbetslösheten har ökat. Många av dessa individer är
tidigare flyktingar och därmed en längre väg till egen försörjningen, vilket gör att de hamnar i
långvarigt försörjningsstöd. För att möta detta behövs både ökad sysselsättning och utökad
vuxenutbildning, då många har en kortare utbildningsbakgrund.
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Kompetenscentrum har haft majoriteten av undervisningen på distans under vårterminen och
flera insatser har gjorts för att stötta elever som har svårt att klara distansstudier. Under året
har Kompetenscentrum startat upp industriutbildning och gymnasiesärskola i egen regi.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden
 Grunduppdrag uppföljning av nyckeltal KFN
 Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden
 Statistik över olycksfall, tillbud och riskobservationer KFK 2021
Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner bokslutet för 2021 och lämnar det vidare till
kommunstyrelsen.
Paragrafen är justerad
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