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innehåll
Så här läser du vår årsredovisning

Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den 
verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verk-
samhetens utförande stämmer överens med de politiskt be-
slutade målen. Verksamhet och ekonomi vägs samman och 
en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar 
för att driva en verksamhet i enlighet med god ekonomisk 
hushållning.

Välkommen till Ängelholm
En överblick av året som gått i Ängelholms kommun. Läsa-
ren får bland annat reda på hur den politiska mandatfördel-
ningen ser ut i kommunen, viktiga händelser under året och 
hur organisationen ser ut.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är strukturerad utifrån de fyra 
perspektiven som ingår i kommunens styrmodell: medbor-
garfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och 
medskapande medarbetare.  I avsnittet görs även en sam-
lad bedömning av god ekonomisk hushållning, både ur ett 
ekonomiskt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Verksamheternas redovisning 

Information om den verksamhet som bedrivits i kommunen 
inom de olika huvuduppdragen. Avsnittet omfattar också en 
sammanfattning av huvuduppdragens ekonomi och belyser 
viktiga framtidsfrågor. Även Ängelholmshem och Ängel-
holmslokalers verksamhet beskrivs i detta avsnitt.

Ekonomisk redovisning
En detaljerad information om kommunens finansiella ställ-
ning. I avsnittet finns förutom kommunens resultat- och 
balansräkning bland annat en sammanställning av ord och 
begrepp som kan vara bra att känna till för att lättare kun-
na läsa en årsredovisning. 
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Ordförande har ordet

Med jubileumsåret bakom oss som ett passande av-
slut för det som varit, innebar 2017 starten på ett 
nytt spännande kapitel för Ängelholm. Ett år som 
jag kommer bära med mig och minnas under en 
lång tid framöver.

Vi är en agil servicekommun
Under det gångna året har vårt agila arbetssätt verk-
ligen etablerats. Vårt mål är att på bästa sätt kunna 
möta våra medborgares behov av service och stöd. 
Alla medarbetare har fått kompetensutveckling 
inom områdena förändringskunskap, agilt förhåll-
ningssätt, agilt arbetssätt och horisontella principer 
(jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) 
inom projektet Agila Ängelholm. Projektet har del-
finansierats av Europeiska socialfonden (ESF). Un-
der Kvalitetsmässan i Göteborg presenterade vi vårt 
arbete brett för andra kommuner och intressenter. 
Jag kan glädjande meddela att intresset var stort.

Året då vi öppnade våra hjärtan
Under parollen #öppnaängelholm visade Ängel-
holm återigen att vi är redo att hjälpa dem som be-
höver det allra mest. Genom gemensamma krafter, 
kloka politiska beslut och gott samarbete med fast-
ighetsägare var vi en av de kommuner som lyckades 
erbjuda bostad åt samtliga 137 nyanlända som anvi-
sats till kommunen under 2017.

Budget i balans
Kommunens verksamheter har sammantaget dri-
vits med en stabil ekonomi. Kommunens resultat 
för året är positivt och uppgår till 60,7 mnkr, vilket 
med råge överträffar det budgeterade resultat på 
20,4 mnkr.

En ny skola i toppklass
2017 var också året då Nyhemsskolan stod färdig. 
Så fin den är! Kommunens skolor ger våra elever 
förutsättningarna för att lyckas och Ängelholms 
kommun placerar sig högt på nationella rankingar. 
Det är jag väldigt nöjd med. En bra skola är en vik-
tig del för att fler ska välja att bosätta sig här.

Lars Nyander (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Tack!
Ängelholm är en fantastisk plats och det är tack vare 
medborgarna! Jag vill därför rikta ett stort tack till er 
för att ni gör den här platsen till vad den är. Vi har 
mycket att vara stolta över och jag vill även rikta ett 
tack till alla kommunanställda som hela tiden ser till 
att vi blir ytterligare lite bättre.

Som jag brukar säga; Ängelholm
- lite mer, lite bättre.
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2013 2014 2015 2016 2017
INVÅNARE

Folkmängd 31/12  39 866     40 229     40 732     41 336     41 786    

- Födelsenetto -66 -4 -45 12 13

- Inrikes flyttsnetto 50 138 356 303 63

- Utrikes flyttnetto 135 226 178 291 373

Befolkningsförändring 124 363 503 604 450

SKATTESATS
Kommunal skattesats, % 19,04 19,54 19,79 19,79 20,24

Region Skånes skattesats, % 10,39 10,69 10,69 10,69 10,69

Total kommunal skattesats, % 29,43 30,23 30,48 30,48 30,93

EKONOMI, MNKR

Årets resultat kommunen 58,3 10,1 15,8 -266,2 60,7

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 58,3 10,1 15,8 38,2 60,7

Årets resultat koncernen 49,0 64,0 12,8 -271,9 61,9

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 
koncernen

49,0 64,0 12,8 32,5 61,9

Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och 
utjämning

 1 750,3     1 816,4     1 892,5     1 994,0     2 149,2    

Verksamhetens nettokostnader  1 707,7     1 829,3     1 895,9    -2 274,6    -2 101,6    

BUDGETAVVIKELSE
- styrelse och nämnder, skattefinansierat, mnkr 7,3 9,7 -13,6 -6,2 0,6

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 46,0% 45,0% 44,3% 47,0% 44,3%

PERSONAL
Personalkostnader, mnkr  1 283,0     1 327,0     1 372,0     1 766,6     1 550,6    

Antal anställda  2 974     2 971     3 027     3 130     3 242    

ÅR I SAMMANDRAG
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Ängelholms organisation är Sveriges första kommunala 
agila utvecklings- och serviceorganisation. Ordet agil är 
hämtat från engelskan och har betydelsen anpassnings-
bar och lättrörlig. Syftet med organisationen är att bättre 
kunna möta medborgarnas behov av kommunal service. 

Organisationen gör det lättare för både politiker och 
medborgare att engagera sig. Genom att först kanalisera 
långsiktiga och strategiskt viktiga frågor till fullmäktiges 
beredningar ges möjlighet till större inflytande för med-
borgarna och politikerna kommer in i processen i ett ti-

digare skede. Det finns fem fasta beredningar och möjlig-
het att inrätta tillfälliga beredningar för speciella ändamål. 

Tjänsteorganisationen är uppbyggd kring de tre huvud-
uppdragen Lärande och familj, Hälsa och Samhälle.  Där-
till finns en ledningsstab och agila arenor för utveckling 
och service. Servicestöd ger råd, stöd och service till den 
politiska organisationen, ledningsstaben och huvudupp-
dragen. Genom att verksamheter som har naturliga kopp-
lingar till varandra samlats i samma del av organisationen 
uppnås en högre grad av samverkan. De agila arenorna 
bidrar till ständiga förbättringar i service och kvalitet.
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Lednings 
uppdrag

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Samhälle
Lärande 

och familj

Hälsa

Kommunens egna 
verksamheter

Privata och ideella 
utförare

Offentliga, ideella och 
privata samarbetspartners

m

Kommun-
fullmäktige

Beredningar
5 fasta beredningar

Kommun- 
styrelse

Välfärds- 
nämnd

Myndighets- 
nämnd

Överförmyndar-
nämnd

Val- 
nämnd

Revision

Politisk organisation

Tjänsteorganisation

Så här är Ängelholms kommun organiserad
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100 kronor i skatt till kommunen
användes till…

i kr

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 34,73

Grundskola och förskoleklass 22,18

Förskola 9,81

Gymnasieskola och vuxenutbildning 8,22

Individ- och familjeomsorg 4,96

Idrotts- och fritidsanläggningar &  fritidsverksamhet 3,19

Gator,vägar och parker 2,81

Skolbarnomsorg 1,63

Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,95

Räddningstjänst 1,34

Fysisk och teknisk planering 0,26

Politisk verksamhet 1,41

Kulturskola 0,58

Miljö och hälsoskydd 0,53

Övrig verksamhet 3,56

Årets överskott 2,83

Summa 100

Kommunens intäkter kommer ifrån...                                      
Belopp, mnkr %

Skatteintäkter 1817,8 65%

Avgifter och ersättningar som kommunen får 
för tillhandahållen service 346,1 12%

Generella statsbidrag och utjämning 331,4 12%

Riktade statsbidrag till olika verksamheter 290,5 10%

Finansiella intäkter 17,4 1%

Summa 2803,2 100%

Kommunfullmäktiges mandatfördelning
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna 15

Centerpartiet 4

EngelholmsPartiet 3

Kristdemokraterna 2

Liberalerna 1

Miljöpartiet de gröna 2

Moderaterna 13

Sverigedemokraterna 4

Politiskt obundna 7

Summa 51

Vår vision
Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart 
utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska lä-
get och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som 
bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill ut-
veckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande 
kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer 
genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och 
erbjuder miljöer för boende och rekreation, där 
närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängel-
holm är profilerad som ungdomsstaden, idrotts- 
staden, kunskapsstaden och hälsostaden.
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Under våren drog kampanjen Älska äld-
reomsorgen igång. Syftet med kampan-
jen är att synliggöra kommunens med-
arbetare och samtidigt locka fler till 
arbete inom äldreomsorgen.

8

I Ängelholm är det alltid något nytt på gång. 
Här presenteras ett urval av händelser som 
inträffat under året.

Vattenhuset invigs

Vattenhuset invigdes i februari och här 

har Ängelholmarna åter fått tillgång till 

ett nytt och attraktivt badhus i centra-

lorten. Samtidigt har Toftabadet renove-

rats och kommunen har nu två välfung-

erande badhus. Simmarnas hus stängdes 

för all verksamhet den 15 juli.

Nyhemsskolan öppnas för elever 

och lärare

Det bjöds på bandklippning, invig-

ningstal och orkester för elever, per-

sonal och besökare. Första spadtaget 

till den nya Nyhemsskolan togs 2015 

och den 19 april var det dags för sko-

lans cirka 400 elever att flytta in.

8

Ett år i Ängelholm
Boende till samtliga nyanlända

Tillsammans med fastighetsägare och 

andra samarbetspartners har vi lyckats 

erbjuda bostad åt samtliga 137 nyanlän-

da som anvisats under 2017. Förutom bo-

ende har Ängelholms nya invånare även 

erbjudits introduktion och stöd när de 

kommit till sin nya hemkommun. 

Den 1 mars lanserades kommunens 

nya e-tjänstplattform. Med den nya 

tjänsten kan våra invånare logga in på 

en plats och komma åt alla e-tjänster 

kommunen erbjuder. Detta är ett steg i 

den övergripande satsningen på digitali-

sering som sker.

Bättre service med nyE-tjänstplattform
Älska Äldreomsorgen
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Ängelholms kundtjänst är bäst i Sverige - Igen!

För andra gången på tre år placerar 
sig Ängelholms kommun på första plats 
i Sveriges Kommuners och Landstings 
(SKL) årliga mätning av kommuners ser-vice via telefon och e-post.

Kommunen köper centrumnära skog

I november köpte Ängelholms kommun 
Kronoskogen, Nybroskogen och en del 
av Rönne å av det statliga bolaget Svea-skog. Den totala ytan är 310 hektar mark 
och cirka 10 hektar vatten och kostade 
72 miljoner kronor.

Jordgubbsfältet växer

Under året har verksamhetsområde 

Funktionsstöd utökat antalet boenden  

med 12 nya platser. Bland annat har det 

skett en nybyggnation på Jordgubbsfäl-

tet i Munka Ljungby. Fram till 2021 

planeras även två nya boenden med 12 

platser på Stationsområdet i Ängelholm.

9

ETT ÅR I ÄNGELHOLM

Mötesplats för ungdomar

Den 18 augusti slogs portarna upp till 

Ängelholms nya fritidsgård Kulturhu-

set. Bland annat finns det möjlighet 

att hålla på med hantverk, gymma, 

spela spel och se på film. Det finns 

även en konstgräsplan där man kan 

spela street-fotboll.

Första spadtaget signalerar en 
start av Fridhemsområdet

Ett av Ängelholms största utveck-
lingsområden startar med det första 
spadtaget. Fastigheten ”Startpistolen 
1”såldes under hösten och blev start-
skottet för den fortsatta utvecklingen.
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För att klara de utmaningar som Sveriges kommuner 
ställs inför behöver välfärden utföras på nya sätt. Den 
höga sjukfrånvaron bland kommuner, landsting och regi-
oner skapar stora kostnader och är ett problem för kom-
petensförsörjningen. Sjukfrånvaron längre än 30 dagar 
genererade 2016 ett bortfall på motsvarande 28 000 års-
arbetare. Andra föreslagna områden är stöd till självhjälp 
för brukare, patienter och invånare med användande av 
ny teknik. Texten är ett sammandrag ur SKL Ekonomi-
rapporten, oktober 2017.

Ängelholms välfärd
Goda levnadsvillkor och en frisk befolkning är basen för 
ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
2017 sjunker ohälsotalen för Ängelholm, samt på regio-
nal och nationell nivå.

En kommuns (som geografiskt område) ohälsotal är ett 
mått på antalet utbetalade ersättningsdagar för sjukpen-
ning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 
sjukersättning eller aktivitetsersättning från socialförsäk-
ringen per registrerad försäkrad i åldern 16-64 år. Dagar 
med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet. År 
2017 är ohälsotalet för Ängelholm 25,8, vilket är lägre än 
både Skånes (26,1) och Rikets ohälsotal (26,2). Ohälso-
talet för kvinnor är 32,1 och 19,6 för män i Ängelholms 
kommun. Även på regional och nationell nivå ohälsotalen  
generellt högre för kvinnor. 

Omvärld och välfärd
Om Sveriges kommuners ekonomi
Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i 
svensk ekonomi. Den positiva utvecklingen innebär att 
sysselsättningen och därmed det kommunala skatteun-
derlaget växer i relativt snabb takt i år och förväntas även 
fortsätta nästa år. Därefter förväntas ekonomin gå över 
till ett konjunkturellt normalläge och att tillväxten blir be-
tydligt lägre från och med 2019.

2016 ökade befolkningen med 144 000 personer, vilket är 
den största ökningen sedan 1861. De kommande tio åren 
beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare 1 050 
000 invånare och skulle därmed passera 11 miljoner. Den 
största utmaningen för Sveriges kommuner är dock att 
möta den förändrade sammansättningen av befolkning-
sökningen. Även om alla åldersgrupper förväntas öka 
kommer den största förändringen ske bland de invånare 
som är 80 år och äldre. På fem år förväntas de öka med 
cirka 10 % och om 10 år förväntas de ha ökat med över 
40 %. Även antalet barn förväntas öka kraftigt under pe-
rioden vilket kommer att innebära ett kraftigt tryck på att 
expandera kommunernas verksamheter, inte minst i nya 
investeringar i verksamhetslokaler.

De närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför 
ålder som är födda i Sverige och resten av norden. Däre-
mot ökar antalet utlandsfödda, inte minst gruppen flyk-
tingar och deras anhöriga. Historiskt har denna grupp 
haft en lång väg till arbete, vilket leder till en lägre syssel-
sättningsgrad och högre arbetslöshet än de inrikes födda. 
Trots ett allt större fokus på förbättrad integration finns 
därför risken för att sysselsättningsgraden minskar något 
framöver.

När ekonomin återgår till normalläge kommer syssel-
sättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara de 
behovs- och kostnadsökningar som tillkommer med den 
förändrade befolkningsstrukturen. SKLs (Sveriges kom-
muner och landsting) prognoser beräknas ett gap mellan 
kostnader och intäkter uppgå till 39 miljarder kronor år 
2021 om inga åtgärder genomförs, detta även om man tar 
hänsyn till de generella tillskotten i regeringens budget-
propositioner på 5 miljarder kronor årligen år 2019-2020 
samt ett liknande tillskott 2021.

Ohälsotalet 2013-2017 (antal dagar)
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OMVÄRLD OCH VÄLFÄRD

I Ängelholm uppgick andelen öppet arbetslösa och per-
soner i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år 2017 
till 5,4 % (2016 6,1 %). Jämfört med Skåne och Riket 
har Ängelholm en lägre arbetslöshet. Även ungdomsar-
betslösheten (16-24 år) har sjunkit från 6,1 % 2016 till 
4,7 % 2017. Dock har trenden från 2010 med en stadigt 
sjunkande andel långtidsarbetslösa avstannat och uppgår 
till 3,2 %. 

Ängelholm växer
Fler invånare gagnar kommunens utveckling. År 2017 
ökade kommunens befolkning med 1,1 % vilket motsva-
rar 450 personer. Den 31 december uppgick befolkning-
en till 41 786 personer.

446 barn föddes under året medan antalet avlidna upp-
gick till 433 personer vilket innebär att födelseöver-
skottet, det vill säga antalet födda minus antalet avlidna 
uppgick till 13 personer. Den största förändringen sker i 
flyttningar mellan olika kommuner i Sverige. Under året 
flyttade 1 996 personer in från andra kommuner medan 
1 933 lämnade Ängelholm vilket skapar ett inrikes flyttö-
verskott på 63 personer. Ängelholm har även ett invand-
ringsöverskott 373 personer då 529 personer flyttade till 
Ängelholm från utlandet medan 156 flyttade till utlandet.

Befolkningsutveckling 1995-2017

Den rosa linjen följer den vänstra skalan och visar antalet invånare i Ängelholms kommun vid årskiftet. De orangea staplarna följer den högra 
skalan och visar den årliga befolkningsökningen i procent.
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Målet är uppfyllt. För 2017 uppgår resultatet till 
60,7 mnkr. 10,8 mnkr avser realisationsvinster och 
avräknas från balanskravet. Där utöver avsätts 6,8 
mnkr till resultatutjämningsreserv, vilket innebär att 
balanskravsresultatet är 43,1 mnkr. 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för 
kommunens styrelse och nämnder. 

Målet är inte uppfyllt. Välfärdsnämnden (-22,4 
mnkr) och Överförmyndarnämnden (-1,0 mnkr) 
har stora avvikelser jämfört med budget. 

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och 
nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsam-
het ska uppnås.

Målet är delvis uppfyllt. Välfärdsnämnden, 
Överförmyndarnämnden och Myndighetsnämn-
den har upprättat åtgärdsplaner som redovisades 
för Kommunstyrelsen i november. Efter åtgärds-
planerna förbättrades resultatet för Överförmyn-
darnämnden och Myndighetsnämnden medan det 
försämrades för Välfärdsnämnden. 

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla 
information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder får kontinuer-
lig information om såväl verksamhet som ekonomi.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för 
intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas 
samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vid-
tagits och resultatet av dessa. 

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprät-
tat internkontrollplaner och uppföljningar rappor-
teras i samband med årsbokslutet. När brister upp-
täcks så vidtas åtgärder. 

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetsti-
den ska minska. 

Målet är uppfyllt. Den genomsnittliga sjukfrånva-
ron under 2017 var 5,14 %. För år 2016 var mot-
svarande siffra 5,19 % .

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet 
god ekonomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett 
finansiellt perspektiv innebär det bland annat att varje ge-
neration själv måste bära kostnaderna för den service och 
tjänster som den konsumerar.

År 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning som ska vara vägledan-
de för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk 
hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sikte på 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att säker-
ställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
och effekter. 

Att styra mot mål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet 
med god ekonomisk hushållning utgår kommunens eko-
nomi- och verksamhetstyrning från en styrmodell som 
benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål 
som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar 
och möjligheter. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som 
formuleras utifrån fyra perspektiv: 

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt 
målarbete och i själva genomförandet av verksamheten. 

Kommunövergripande mål
Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekono-
misk hushållning.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
1. Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att 
resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent 
av skatteintäkter och statsbidrag. För år 2017 har kom-
munfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet, 
vilket innebär att resultatet ska minst uppgå till det lag-
stadgade balanskravet.

Medborgarfokus

Effektiva verksamheter

Samhällsutveckling

Medskapande medarbetare

God ekonomisk hushållning
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunstyrelsen
Medborgarfokus
Medborgarnas kunskap, synpunkter och idéer tas tillvara i styr-
ningen och utvecklingen av Ängelholm.

Medborgarnas tillgänglighet till kommunen är god.

Effektiva verksamheter
Kommunen har en god ekonomisk hushållning, med ett effektivt 
resursutnyttjande som främjar ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet.

Samhällsutveckling
Ängelholm arbetar proaktivt för att få fler boenden som matchar 
medborgarnas behov.

Ängelholm skapar goda förutsättningar för näringslivet.

Medskapande medarbetare
Ängelholm attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra 
medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges 
möjlighet att utvecklas för ett hållbart arbetsliv.

Välfärdsnämnden
Medborgarfokus
För att individen ska kunna göra självständiga och sunda val i 
livet, samverkar Lärande och familj utifrån ett helhetsperspektiv 
och ett agilt förhållningssätt, i ett tidigt skede och med betoning 
på förebyggande insatser.

Lärande och familj möjliggör delaktighet och inflytande för de 
som använder verksamheternas tjänster.

Effektiva verksamheter
Alla barn och ungdomar har rätt att nå upp till sin fulla potential 
utifrån sina egna förutsättningar.

Våra verksamheter arbetar med kostnadseffektiva lösningar som 
möter medborgarens behov.

Samhällsutveckling
All verksamhet arbetar efter de tre perspektiven i Kunskapssta-
den Ängelholm: kunskapsperspektivet, helhetsperspektivet och 
mångfaldsperspektivet.

Våra verksamheter uppmuntrar till en hälsosammare livsstil i 
Kunskapsstaden Ängelholm.

Medskapande medarbetare
Huvuduppdrag Lärande och familj ger förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv och en sund livsstil.

Myndighetsnämnden 
Medborgarfokus
I Ängelholm är det lätt för medborgare och företag att lämna 
ansökan och få tydliga beslut inom förutsägbar och rimlig tid.

Få en god kunskap om trafikbullersituationen i Ängelholms 
kommun.

Effektiva verksamheter
Ängelholm arbetar för lösningar för medborgarna utifrån ett 
helhetstänk.

Medskapande medarbetare
Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap 
och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 
och en sund livsstil.

Överförmyndarnämnden
Medborgarfokus

Effektiv och snabb handläggning.

Överförmyndarnämndens verksamhet är väl känd såväl internt 
som externt.

Effektiva verksamheter

Arbeta för nöjda ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag.

Samhällsutveckling
Se till att tillgången på ställföreträdare följer samhällsutveckling 
och demografiska och sociala förändringar.

Medskapande medarbetare
Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap 
och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 
och en sund livsstil.

I slutet av varje år görs en bedömning av nämndernas 
måluppfyllelse. 2017 är 55 % av de beslutade målen upp-
fyllda,  36 % delvis uppfyllda och 9 % är ej uppfyllda. 

Nämndernas målredovisning

Ej uppfylltDelvis uppfylltUppfyllt
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Medborgardialogen utvecklas
Under 2017 har Ängelholms kommun tagit flera steg 
framåt i utvecklingen av medborgardialoger. I början av 
året beslutade kommunfullmäktige om en policy med sju 
principer för medborgardialog som utgör ramen för ar-
betet. Därefter har en handbok tagits fram som fungerar 
som ett stöd i det praktiska arbetet med checklistor och 
råd för såväl planering som genomförande.

Totalt har Ängelholms kommun haft 13 medborgardia-
loger under året. Som exempel kan nämnas Fika med en 
politiker där ledamöter från beredning Lärande pratade 
om framtidens utbildningar med ungdomar över en kopp 
kaffe på Espresso house. Ett exempel på hur förtroende-
valda kan öppna upp för nya perspektiv som ett underlag 
till politiska beslut.

Gott resultat med en väg in
Ängelholms kommun placerar sig på förstaplats i Sveri-
ges Kommuner och Landstings (SKL) årliga mätning av 
kommuners service via telefon och e-post. Bland annat 
visade undersökningen att 100 % får svar på e-post inom 
två dagar. Totalt har 147 kommuner deltagit i mätning-
en och Ängelholms kommun får högst helhetsbetyg av 
samtliga. Det är andra gången på tre år som Kundtjänst 
blir utsedd till bäst i landet.

Kundtjänst har haft en aktiv roll i genomförandet och 
utvecklingen av det agila förhållnings- och arbetssättet i 

kommunen. För att förstärka företagsklimatet i Ängel-
holm har kundtjänst en funktion som kallas företagslots, 
som underlättar kontakten med kommunen för företa-
garna. En service där företagaren endast har en kontakt-
väg in till kommunen och där Kundtjänst koordinerar 
möten med företagare och tjänstepersoner i kommunen. 
Det är ett exempel på agilt arbetssätt som helt är skräd-
darsytt efter kundens behov. 

Kort kötid för äldre som vill flytta till särskilt 
boende
Det dröjer i snitt 25 dagar innan en medborgare Ängel-
holm får en plats på särskilt boende inom äldreomsorgen.  
I övriga Sverige varierar det mellan 5 och 210 dagar med 
medelvärdet 56 dagar, vilket gör att Ängelholm de senas-
te tre åren tillhör de 25 % bästa kommunerna i Sverige.

E-tjänster underlättar och skapar möjligheter
Under året har flera steg tagits för att utveckla fler möj-
ligheter att lämna in information direkt på Ängelholm 
kommuns hemsida. En ny e-tjänstplattform har installe-
rats och under hösten började den nystartade digitalise-
ringsenheten sitt arbete för att möta de utmaningar och 
möjligheter som den digitala omställningen ger. Exempel 
på tjänster som redan finns på e-portalen är ett beräk-
ningsstöd som kan användas för att undersöka möjlighet 
att få ekonomiskt bistånd. Det går även att lämna in med-
borgarförslag eller ansöka om plats på förskola.

Kommunfullmäktiges mål avseende
Medborgarfokus är att:

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra bo-
ende, goda kommunikationer, god miljö och god 
folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Medborgarfokus Nämndernas måluppfyllelse
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Kommunens kvalitet i korthet - Urval av nyckeltal
2015 2016 2017 Medel*

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 100 100 100 86

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 46 71 83 51

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) - 89 92 81

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 12 53 53 21

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 22 21 15 28

Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 13 21 21 13

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 34 70 71 60

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 29 13 16 29

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvär-
de 26 26 25 56

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde 22 23 23 16

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) - 86 - 83

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 15 15 15 15

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal* 5,1 5,1 5,1 5,2

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 86 90 77 79

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 50 76 74 57

* Medelvärde för deltagande kommuner 2017

** Utfallet avser föregående år

MEDBORGARFOKUS

Under året har vi haft 13 medborgardialoger i kommunen.
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Effektiva verksamheter
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Koll på läget i hemtjänsten
För att få bättre koll på hemtjänsten har huvuppdrag 
Hälsa utvecklat ett digitalt verktyg som knyter ihop alla 
hemtjänstens system på ett effektivt sätt. Nu kan verk-
samheten få en snabb överblick över det  dagliga arbetet 
och tillgång till uppdaterade nyckeltal som till exempel 
kontinuitet. På daglig basis kan idag resurser bättre opti-
meras till nytta för brukarna och administrationen mins-
kas. Målsättningen är att automatisera processer som i 
dag görs manuellt, men även att tillgodogöra data på ett 
enkelt och lätthanterligt sätt. 

Robotar städar korridorer utan kemikalier
Ängelholms kommun tar täten som första kommun i lan-
det att robotisera städningen på två skolor. Robotarnas 
uppgift är att ta hand om golvvården som är ett lokalvår-
darnas tuffaste arbete. Därför kan golven numera skuras 
varje dag istället för en gång i veckan som tidigare. Ge-
nom att avlasta fysiskt krävande och monotona arbets-

Kommunens kvalitet i korthet - Urval av nyckeltal

2015 2016 2017 Medel*

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn* 117 646 123 006 124 744 142 232

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) 89,4 84,1 87,4 75,9

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 
hemkommun, genomsnittlig andel (%) 74 83 76 69

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 87,5 92,0 88,3 83,7

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) - 72,3 - 69,5

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 351 367 365 382

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 75,5 79,6 81,1 71,7

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev* 103 556 111 629 115 996 128 339

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 80 73 74 69

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare* - - 826 455 898 183

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 85 87 88 83

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 79 70 76 65

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare* - - 322 640 267 656

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 94 95 93 92

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 88 78 76 81

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 75 90 90 78

* Medelvärde för deltagande kommuner 2017

** Utfallet avser föregående år

uppgifter får medarbetarna mer tid till andra arbetsupp-
gifter. Dessutom använder robotarna bara vatten vilket 
gör att användningen av kemikalier minskar.

Gott, hållbart och lokalproducerat
I nya Nyhemskolan finns ett mycket modernt kök. Spi-
sarna har både kokgrytor och stekbord som gör att ma-
ten tillagas mer effektivt samtidigt som smakupplevelsen 
höjs. Föreläsningar och utbildning har genomförts om 
bland annat barn med särskilda behov och deras behov 
i måltidssammanhang. En stor grönsaksupphandling har 
genomförts, i nytt samarbete med Lantbrukarnas riksför-
bund, där kommunen har strävat efter att nå lokala pro-
ducenter. Upphandlingen har resulterat i att det blir lätt-
are för kockarna att göra kostnadseffektiva planeringar av 
måltider, samtidigt som grönsaker, bär och frukt kommer 
att avnjutas av brukarna och eleverna när de smakar som 
bäst på säsongen. 

Kommunfullmäktiges mål avseende
Effektiva verksamheter är att:

I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och 
ett effektivt resursutnyttjande.

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Nämndernas måluppfyllelse
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nallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 
kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter måste översti-
ga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott 
mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre 
budgetåren. Kommunen har inget balanskravsunderskott 
från tidigare år.

Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resul-
tat rensas från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar. Dessa realisa-
tionsvinster uppgår totalt till 10,8 mnkr och avser tom-
trätter (2,0 mnkr), försäljning av mark och byggnader (8,7 
mnkr) samt inventarier och maskiner (0,1 mnkr).

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 49,9 
mnkr, vilket är 2,8 % av årets skatteintäkter och statsbi-
drag. Kommunens finansiella mål att resultatet ska uppgå 
till lägst två procent av skatteintäkter och statsbidrag har 
uppfyllts och en avsättning till resultatutjämningsreser-
ven kan därmed göras med 6,8 mnkr.

Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 43,1 mnkr 
och kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Resultat-
utjämningsreserven avseende tidigare års avsättningar 
uppgår till 9,7 mnkr och med årets avsättning uppgår re-
sultatutjämningsreserven till totalt 16,5 mnkr.

Årets resultat och balanskravet
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Årets ekonomiska resultat 
Kommunens resultat uppgår till 60,7 mnkr, att jämfö-
ra med budgeterat resultat om 20,4 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen är därmed 40,3 mnkr. Nämndernas 
budgetavvikelse uppgår till 0,6 mnkr medan de kom-
munövergripande posterna och finansförvaltningen har 
en positiv avvikelse om 39,7 mnkr.

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och 
avlopp uppvisar ett underskott på -5,0 mnkr för året (-4,4 
mnkr föregående år). Underskottet för vatten- och av-
loppsverksamheten minskar därmed skulden till abon-
nenterna avseende förutbetalda avgifter inom VA-verk-
samheten till 10,3 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer 
utförligt i en separat årsrapport.

Utvecklingen av intäkter och kostnader
För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekono-
misk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte över-
stiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör därför 
inte öka i snabbare takt än intäkterna i form av skattein-
täkter och statsbidrag. Skatteintäkterna översteg kommu-
nens nettokostnader under 2017 med 2,3 % (47,6 mnkr). 
Under perioden 2013-2017 har nettokostnaderna ökat 
något snabbare än skatteintäkter och statsbidrag (netto-
kostnader 23,1 % jämfört med skatteintäkter och stats-
bidrag 22,8 %). 2016 års nettokostnader har reducerats 
med kostnaderna för inlösen av intjänade pensionsrätter 
med totalt 304,4 mnkr då dessa kostnader har finansierats 
med medel som tidigare avsatts för att betala pensions-
skulden.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
mnkr
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Balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommu-

EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Balanskravsavstämning
mnkr 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 60,7

 - reducering av samtliga realisationsvinster -10,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 49,9

Medel till resultatutjämningsreserv -6,8

Medel från resultatutjämningsreserv -

Årets balanskravsresultat 43,1
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Kommunens långsiktiga resultatmål ska vara positivt och 
lägst uppgå till 2,0 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Kommunfullmäktige beslutade i samband med 
beslutet om budget för 2017 om ett undantag från det 
finansiella målet på 2,0 %. För måluppfyllnad 2017 krävs 
därför endast att balanskravet uppnås. För 2017 uppgår 
resultatet till 60,7 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 
2,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Budgetavvikelser, driftredovisning
Kommunövergripande poster och finansiering 
(+39,7 mnkr)
Kommunens skatter och generella statsbidrag blev 13,6 
mnkr högre än budgeterat. Detta om man exkluderar medel 
för byggbonus. I slutet av året erhöll Ängelholms kommun 
ett statsbidrag om 5,0 mnkr för att öka bostadsbyggandet, 
så kallad byggbonus. Bidraget ska också betecknas som ett 
generellt statsbidrag och ska resultatföras år 2017.

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett över-
skott på +15,7 mnkr. Överskottet avser vinster vid för-
säljning av mark, exploateringsfastigheter och tomträtter.

Kommunens pensionskostnader är lägre än budgeterat, 
+6,8 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för 
den avgiftsbestämda ålderspensionen. Den bokförda av-
kastningen på kommunens egenförvaltade pensionsme-
del uppgår till 2,5 mnkr, vilket överstiger budgeten med 
1,0 mnkr.

En positiv avvikelse om 2,9 mnkr finns för persona-
lomkostnader och förändring av semesterlöneskulden. 
Orsakerna till överskottet är lägre kostnader för avtals-
försäkringar. En högre andel anställda över 65 år, där 
kommunen betalar lägre arbetsgivaravgifter, är också en 
bidragande orsak. Överskottet reduceras av att semester-
löneskulden till de anställda ökar mer än budgeterat.

Kommunen har fått aktieutdelning från Ängelholms-
hem för räkenskapsåret 2016 på 6 mnkr att jämföra med 
budgeterade 5 mnkr, vilket innebär ett överskott om +1 
mnkr. Kommunen har också fått överskottsutdelning 
från den kommunägda kreditgivaren Kommuninvest om 
2,5 mnkr att jämföra med budgeterade 1,0 mnkr, vilket 
innebär ett överskott om +1,5 mnkr. Ett underskott om 
-1,5 mnkr redovisas också för lägre intäkter för internrän-
tor. I huvudsak beroende på en lägre investeringstakt än 
planerat för huvuduppdrag Samhälle.

Extra kostnader utöver budget avser förlikningsavtal med 
Nilssons skafferi (Stadsbibliotekets restaurang) om -0,7 
mnkr och investeringsbidrag om -3,5 mnkr till Ängel-
holms hembygdsförening. Obudgeterade kostnader för 
driftbidrag till Rögle BK uppgår till -2,1 mnkr.

Budgetavvikelser

PER STYRELSE/NÄMND

mnkr Utfall
2017-12-31

Budget 
Helår 2017 Avvikelse

Kommunfullmäktige -15,0 -17,5 2,5

Kommunstyrelse -884,0 -905,0 21,0

Myndighetsnämnd -13,3 -13,8 0,5

Välfärdsnämnd -1184,0 -1161,6 -22,4

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd -4,6 -3,6 -1,0

Summa -2100,9 -2101,5 0,6
Kommunövergripande/finansiering 2161,6 2121,9 39,7

Summa skattefinansierad verksamhet 60,7 20,4 40,3

PER VERKSAMHET

mnkr Utfall
2017-12-31

Budget 
Helår 2017 Avvikelse

Politisk organisation -29,8 -32,5 2,7

Huvuduppdrag Lärande och familj -1230,0 -1211,1 -18,9

Huvuduppdrag Hälsa -519,7 -528,5 8,8

Huvuduppdrag Samhälle -202,9 -208,2 5,3

Kommundirektör -38,4 -38,9 0,5

Servicestöd -80,1 -82,3 2,2

Summa -2100,9 -2101,5 0,6
Kommunövergripande/finansiering 2161,6 2121,9 39,7

Summa skattefinansierad verksamhet 60,7 20,4 40,3

Kommunfullmäktige (+2,5 mnkr)
I budgeten för år 2017 fanns medel om 31,9 mnkr av-
satta under kommunfullmäktige för lönerevisionen 2017. 
Av dessa behövdes endast 30,8 mnkr tas i anspråk, vilket 
innebär att ett överskott lämnas om 1,1 mnkr. Huvudan-
ledningen är att Kommunals avtalsområde fick sin löne-
revision en månad senare än övriga avtalsområden.

Ett överskott finns också eftersom en reserv för utbild-
ningsinsatser om 0,6 mnkr inte har använts. Resterande 
0,8 mnkr av överskottet beror på att inga tillfälliga bered-
ningar var i gång under år 2017.
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Kommunstyrelsen (+20,9 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (1,5 mnkr) 

Anledningen till överskottet är att en reserv om 1,0 mnkr 
för eventuella stormskador inte har behövt användas 
samt att reserven för Kommunstyrelsens oförutsedda 
behov inte har använts full ut (+1,0 mnkr). Underskott 
finns om 0,5 mnkr för arvoden och andra kostnader 
kopplade direkt till Kommunstyrelsen. 

Huvuduppdrag Lärande och familj (+3,3 mnkr) 
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 36.

Huvuduppdrag Hälsa (+8,8 mnkr) 
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 42.

Huvuduppdrag Samhälle (+4,6 mnkr) 
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 46.

Kommunledning (+0,5 mnkr) 
Överskottet beror på ett lägre nyttjande av konsulttjäns-
ter och utbildningsinsatser än budgeterat.

Servicestöd (+2,2 mnkr) 
Den positiva avvikelsen inom servicestöd beror i huvud-
sak på att nyinrättade digitaliseringstjänster anställts först 
efter sommaren samt vissa andra vakanser inom HR. 
Inom fastighetsenheten finns överskott vad gäller media-
kostnader för uppvärmning av kommunens fastigheter. 
Ett överskott för kapitalkostnader finns också som en 
följd av senarelagda digitaliserings- och fastighetsinves-
teringar.

Myndighetsnämnden (+0,5 mnkr)
De verksamheter som myndighetsnämnden ansvarar för 
uppvisar en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Verk-
samheterna som myndighetsnämnden ansvarar för ingår 
i huvuduppdrag Samhälle. Mer om verksamhetens bud-
getavvikelse går att läsa i huvuduppdragens ekonomiska 
analys. I den politiska verksamheten finns ett underskott 
om -0,1 mnkr för arvoden till förtroendevalda.

Välfärdsnämnden (-22,4 mnkr)
De verksamheter som Välfärdsnämnden ansvarar för 
uppvisar en negativ budgetavvikelse om -22,4 mnkr. 
Verksamheten som välfärdsnämnden ansvarar för ingår 
i huvuduppdrag Lärande och familj. Mer om verksam-
hetens budgetavvikelse går att läsa i huvuduppdragens 
ekonomiska analys. I den politiska verksamheten finns ett 
underskott om -0,2 mnkr för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda.

Valnämnden (0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.

Överförmyndarnämnden (-1,0 mnkr)
Överskridandet beror på att antalet ärenden är fler än ti-
digare och att de är mer resurskrävande vilket innebär att 
kostnaderna för att ersätta ställföreträdarna ökar.

Prognossäkerhet
Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar 
sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att uppnå 
en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerhe-
ten av avgörande betydelse.

Bland nämnderna finns den största negativa budget-
avvikelsen hos Välfärdsnämnden (-22,4 mnkr). Över-
förmyndarnämnden har också en negativ avvikelse om 
-1,0 mnkr. Överskott finns hos Kommunstyrelsen (21,0 
mnkr), Kommunfullmäktige (2,5 mnkr) och Myndighets-
nämnden (0,5 mnkr). Sammantaget visar nämnderna ett 
överskott om 0,6 mnkr.

Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas ut-
fall blir sämre än aprilprognosen men något bättre än au-
gustiprognosen. Välfärdsnämndens prognoser och utfall 
har kraftigt försämrats under året medan Kommunstyrel-
sens har förbättrats. Myndighetsnämnden, Överförmyn-
darnämnden och Kommunfullmäktige har förhållandevis 
små avvikelser i sina prognoser och i utfallet.

Helårsprognos, budgetavvikelse

mnkr Prognos april           Prognos augusti Utfall bokslut 

Nämnderna 4,9 -0,4 0,6

Årets resultat 34,1 15,9 40,3

Pensionsåtagande & förvaltning av 
pensionsmedel
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 
452,2 mnkr vilket är en minskning med 17,8 mnkr i för-
hållande till 2016. 

Sammantaget fördelar sig kommunens pensionsåtagande 
på följande sätt: 

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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Kommunen har placeringar i fyra aktiefonder och två 
räntefonder. Under 2017 har marknadsvärdet på dessa 
ökat från 90,5 mnkr till 97,7 mnkr, vilket innebär en vär-
deökning på 7,9 % (föregående år 8,5 %).

Under 2015 gjorde kommunen en särskild medlemsin-
sats på 26,5 mnkr till Kommuninvest i syfte att stärka 
bolagets finansiella ställning. Dessa medel har tagits från 
pensionsmedelskapitalet. Genom inbetalningen får kom-
munen möjlighet att intäktsföra den årliga återbäringen 
och räntan på insatskapitalet.

Kommunens avsatta pensionsmedel täcker 48,9 % av 
skulden. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 193,0 
mnkr, har återlånats i verksamheten.

Likviditet och lån
De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 177,8 mnkr. 
Sammantaget har de likvida medlen ökat med 47,9 mnkr 
jämfört med föregående år.

De långfristiga lånen har ökat med 180 mnkr och upp-
går till 660,0 mnkr, varav 310,0 mnkr avser den skatte-
finansierade verksamheten och 350,0 mnkr avser den 
avgiftsfinansierade VA-verksamheten. VA-verksamheten 
står för 80,0 mnkr av ökningen. I januari 2018 återbeta-
lades ett lån och lånen minskade därmed med 25 mnkr. 
Den avgiftsfinansierade verksamheten har sedan tidigare 
tagit upp interna lån, som finansieras via utlåning av pen-
sionsmedel, på 102,0 mnkr. Låneskuldens genomsnittli-
ga återstående löptid är 2,12 år och genomsnittlig viktad 
ränta är 0,40 % vid årsskiftet, vilket kan jämföras med en 
genomsnittlig ränta på 0,63 % föregående år. Inga lån är 
upptagna i utländsk valuta.

Kommunen har sammanlagt lånat 150 mnkr avseende 
vatten- och avloppsprojekt som finansierats av Nordiska 
Investeringsbanken. Projekten uppfyller bankens krav för 
Gröna projekt.

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvudde-
len av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som annars 
skulle ha redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”. 
Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till 
vald pensionsadministratör (för närvarande KPA Pensi-
on) som motsvarar det årets beräknade intjänade pen-
sionsförmåner. Därmed byggs inte någon ny skuld upp. 
Efter beslut i kommunfullmäktige 2016 har kommunen 
gjort en förtida inlösen av delar av kommunens pensions-
åtaganden med 304,4  mnkr inklusive särskild löneskatt 
(59,4 mnkr). 

Kommunen har ”öronmärkt” likvida medel i balans-
räkningen som ska täcka delar av pensionsskulden. Vid 
utgången av 2017 uppgick det bokförda värdet på pen-
sionsmedlen till 221,3 mnkr. Minskningen av kommu-
nens pensionsmedel jämfört med föregående år beror till 
stor del på den inbetalning av särskild löneskatt med 59,4 
mnkr som betalades våren 2017 på den stora pensionsin-
lösen som gjordes 2016. Pensionsmedlen förvaltas enligt 
tabell nedan. 

Pensionsmedel
mnkr 2016 2017

Realränteobligationer 21,3 21,3

Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet 102,0 102,0

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 26,5 26,5

Aktiefonder 38,1 38,9

Räntefonder 32,4 32,5

Koncernkonto, skuld löneskatt försäkringslösning 59,4 0,0

Koncernkonto, övrigt -0,2 0,1

Totala pensionsmedel 279,5 221,3

Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelast-
ningen avseende pensionsutbetalningarna att vara höga 
fram emot år 2022, då de når sin topp. Kommunfull-
mäktige har därför fattat beslut om att börja använda de 
medel som avsatts för pensionsändamål genom att år-
ligen, överföra 10 mnkr från pensionsförvaltningen till 
kommunens ”egen” likviditet.

Pensionsåtagande

mnkr 2016 2017

Avsättning i balansräkningen som avser anställda - intjä-
nade efter 1998 28,5 26,5

Avsättning i balansräkningen som avser förtroendevalda 1,9 1,8

Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser anställ-
da - intjänade före 1998 436,4 421,6

Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser förtro-
endevalda 3,2 2,3

Totala pensionsförpliktelser 470,0 452,2
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Investerings- och 
exploateringsverksamhet
Årets nettoinvesteringar uppgår till 292,2 mnkr, vilket är 
20,5 mnkr högre än budgeterat. För de skat-tefinansiera-
de investeringarna överstiger utfallet budgeten med 44,0 
mnkr. Att budgeten har överskridits för den skattefinan-
sierade verksamheten beror i huvudsak på ett markinköp 
(Kronoskogen/Nybroskogen) om 72 mnkr.

Inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är istället 
utfallet 23,5 mnkr lägre än budget. Den enskilt största av-
vikelsen finns i projekt för utbyggnad av avloppsrenings-
verket (+11,7 mnkr), som blivit något förskjutet i tid. 

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter på 28,0 
mnkr och 17,7 mnkr i inkomster. Avslut av försålda delar 
av dessa projekt bidrog till kommunens resultat med 7,4 
mnkr. 

Investeringar

PER STYRELSE/NÄMND

mnkr Utfall 
2017-12-31

Budget 
helår 2017 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen 190,8 148,8 -42,0

Myndighetsnämnden 0,0 1,0 1,0

Välfärdsnämnden 18,9 15,9 -3,0

Summa skattefinansierad verksamhet 209,7 165,7 -44,0
Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 82,5 106,0 23,5

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 82,5 106,0 23,5
Summa Ängelholms kommun 292,2 271,7 -20,5

PER STYRELSE/NÄMND

mnkr Utfall 
2017-12-31

Budget 
helår 2017 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Politisk organisation 0 2,2 2,2

Huvuduppdrag Lärande och familj 18,9 16,2 -2,7

Huvuduppdrag Hälsa 1,7 6,4 4,7

Huvuduppdrag Samhälle 186,4 130,2 -56,2

Servicestöd 2,7 10,7 8

Summa skattefinansierad verksamhet 209,7 165,7 -44,0
Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 82,5 106,0 23,5

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 82,5 106,0 23,5
Summa Ängelholms kommun 292,2 271,7 -20,5

Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 209,7 
mnkr medan avgiftsfinansierade investeringar utgör 82,5 
mnkr.
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De investeringsprojekt som överstiger 6 mnkr är specifi-
cerade i tabellen nedan:

Investeringar över 6 mnkr
mnkr
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Allmän markreserv 78,4

Anläggning nya träningsplaner 45,6

Inventarier grundskola 9,5

Asfaltsplan 8,4

Anläggning av friidrottsarena 7,0

Övrigt 60,8

Summa skattefinansierad verksamhet 209,7

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Spillvattenledning mellan Lingvallen och Avloppsrenings-
verket 10,5

Omläggning VA Företagargatan 9,7

Omläggning VA Lönnvägen 8,1

Ombyggnad pumpstation spillvatten Haradal 7,0

Spillvattenledning Klippanvägens ombyggnad 6,4

Övrigt VA 40,8

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 82,5

Summa investeringar Ängelholms kommun 292,2

Borgensåtagande
De totala borgensförbindelserna uppgår till 2 215,6 
mnkr, vilket är en ökning med 203,9 mnkr jämfört med 
2016. Ökningen beror främst på att AB Ängelholmshem-
skoncernen ökat sin upplåning med 194,7 mnkr. Vidare 
har delägarskapet i Sydvatten AB inneburit att kommu-
nen tecknat ytterligare borgen på 11,4 mnkr för bolagets 
åtaganden. Av de totala borgensåtagandena avser 2 071,9 
mnkr AB Ängelholmshemskoncernen och resterande 
143,7 mnkr avser andra organisationer.

Andra större borgensåtaganden avser Sydvatten AB, 69,8 
mnkr, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 33,3 
mnkr och Skånes gymnastikförbund, 36,8 mnkr. Inga 
borgensåtaganden har infriats under 2017.

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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licyn reglerar bland annat att nämnderna årligen ska göra 
en samlad bedömning av den interna kontrollen samt vä-
sentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen ingår 
som ett moment i kommunens styrmodell Ratten. 

Nämndernas kontrollplaner för kommande år ska ha 
beslutats innan årsskiftet. Nämnderna ska rapportera re-
sultatet från dessa till kommunstyrelsen i samband med 
bokslutet.

Kommunens samlade verksamhet 
Utöver den kommunala förvaltningen finns det även an-
dra verksamheter där kommunen helt eller delvis är äga-
re. För att ge en samlad bild av kommunens åtaganden 
är redogörelsen över de enheter som ingår i den samlade 
kommunala verksamheten en obligatorisk del av årsre-
dovisningen. En uppdelning görs i koncernföretag och 
uppdragsföretag. Koncernföretag är enheter där kommu-
nen har ett bestämmande eller betydande inflytande, vil-
ket uppkommer när röstandelarna uppgår till 20 % eller 
mer. Uppdragsföretag utgörs av andra samägda företag 
och kommunala entreprenader där kommunens röstan-
delar understiger 20 %. Nedan presenteras Ängelholms 
kommuns samlade verksamhet.
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Intern kontroll
Den interna kontrollen är en process för att följa upp om 
kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt och 
effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 
samt om lagar och förordningar följs kontrolleras också. 
Under året har en ny omarbetad policy antagits och den 
kommunövergripande gruppen har fortsatt sitt arbete med 
att utveckla och förbättra kontrollarbetet i kommunen. Po-
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Ängelholmshemskoncernen 
Bra lokaler avsedda för kommunal verksamhet samt 
bra hyreslägenheter gör Ängelholm attraktivt för både 
människor och företag. Efterfrågan på hyreslägenheter är 
fortsatt stor. I takt med att befolkningsmängden i Äng-
elholms kommun växer ökar också behovet av verksam-
hetslokaler avsedda för kommunal verksamhet. 

Ängelholmshemkoncernen äger, driver och förvaltar bo-
städer och lokaler. Vid årsskiftet uppgick antalet ägda hy-
reslägenheter till 3 074 vilket motsvarar 204 000 kvm och 
antalet förvaltade och ägda verksamhetslokaler uppgick 
till 228 000 kvm. Total bostads- och lokalyta uppgår till 
432 000 kvm, varav 395 000 kvm ägs av bolagen. 

Moderbolaget Ängelholmshems verksamhet består av 
att förvalta och bygga hyreslägenheter inom Ängelholms 
kommun. Ängelholmshem är den största ägaren av bo-
stadsfastigheter i Ängelholm och har näst intill 100 % i 
uthyrningsgrad. För närvarande är 9 000 personer regist-
rerade som bostadssökande i bolagets bostadskö. 

Kommunen har fortsatt att förvärva de utestående akti-
erna i Ängelholmshem som finns hos andra aktieägare 
och vid årsskiftet ägde Ängelholms kommun 99,98 % av 
bolaget (67 722 utav totalt 67 739 aktier). 

Ängelholms kommun överlät under 2013 merparten av 
sina verksamhetslokaler till Ängelholmslokaler, ett helägt 
dotterbolag till Ängelholmshem. Ängelholmslokalers 
uppgift är att äga och förvalta lokaler för Ängelholms 
kommuns verksamhet. Ängelholmslokaler ska också på 
uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, an-
skaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i 
den takt kommunens behov och krav förändras. Ängel-
holmslokaler ska även bistå kommunen med att anskaffa 
och avveckla externt hyrda lokaler. 

I koncernen ingår också Södra Sjukhusområdets Utveck-
ling AB och Ängelholms Fastighetsstruktur AB, bolag som 
har till uppgift att äga, förvalta och avyttra fastigheter i kon-
cernen. Under 2017 var det ingen aktivitet i dessa bolag.

För mer information om den verksamhet som bedrivits i 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler under året, eko-
nomiskt utfall samt framtidsplaner, se sidan 50.

Ängelholmshemskoncernens ekonomi 
Redovisat resultat för Ängelholmshemskoncernen upp-
går till 7,2 mnkr. Ängelholmshems resultat efter finansiel-
la poster uppgår till 19,3 mnkr och Ängelholmslokalers 
motsvarande resultat uppgår till -0,4 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 16,3 % (16,9 % föregående år).

Ängelholmshemskoncernen
mnkr 2016 2017

Nettomsättning 406,9 411,7

Resultat efter finansiella poster 4,5 8,5

Nettoinvesteringar 267,6 301,7

Balansomslutning 3 015,9 3 170,1

Soliditet, % 16,9 16,2

Personalstatistik 

Antal anställda (årsarbetare) 71 76

Kommunala uppdragsföretag 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av 
sex kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ås-
torp och Ängelholm. Ängelholms kommun ägarandel 
uppgår till 16,0 %. NSR:s verksamhet grundar sig på ett 
konsortialavtal som alla ägarkommuner har godkänt. Av-
talet gäller till utgången av 2020. Enligt konsortialavtalet 
ska NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett 
resurs- och avfallssnålt samhälle genom avfallsminime-
ring, återanvändning och återvinning med ekonomiska 
och miljövänliga metoder. För att uppnå en bättre miljö 
och ekonomi ska NSR erbjuda effektiva miljölednings-, 
avfallshanterings-, och återvinningssystem för det regi-
onala näringslivet. I nordvästra Skåne finns sex stycken 
återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsing-
borg som huvudanläggning. 

Under 2017 godkände kommunfullmäktige ett nytt ak-
tieägaravtal för Nordvästra Skånes Renhållnings AB som 
kommer ersätta nuvarande konsortialavtal. 

Ängelholms Näringsliv AB 
I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet inom 
affärsområdena besöksnäringsutveckling, centrum- och 
näringslivsutveckling. Målet är att utveckla och mark-
nadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och 
företagare. I samarbete med Ängelholms kommun verkar 
bolaget för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar 
ekonomisk tillväxt. En del av Ängelholms Näringslivs 
uppdrag är att driva Ängelholms Turistbyrå som förser 
invånare och besökare med information och produkter. 

Ängelholms Näringsliv AB verkar också för att söka ny-
etableringar och stärka förutsättningarna för nyföreta-
gande. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 14,0 
% och AB Ängelholmshems ägarandel uppgår till 4,0 %. 
Resterande ägarandelar är fördelade på lokala företag.

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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Arenabolaget i Ängelholm AB 
Arenabolaget i Ängelholm AB, som är en ombildning av 
gamla ishallsbolaget, har i uppdrag att äga och förvalta 
idrottsanläggningen Lindab Arena med tillhörande an-
läggningar. Lindab Arena hyrs ut till Rögle BK och är 
Rögle BK:s officiella hemmaplan. Ängelholms kommuns 
ägarandel uppgår till 10,6 %. 

Sydvatten AB 
Sydvatten AB ägs av 16 kommuner i västra Skåne och 
producerar dricksvatten till 900 000 invånare. Dricks-
vattnet som Sydvatten producerar tas från sjön Bolmen i 
Småland och Vombsjön i Skåne. Från Bolmen leds vatt-
net ner till Skåne genom den 8 mil långa Bolmentunneln. 
När vattnet når förbindelsepunkterna för respektive del-
ägarkommun ansvarar var och en av kommunerna för 
den egna lokala distributionen av dricksvattnet. Ängel-
holms kommun ägarandel uppgår till 4,55 %. 

Competensum Skåne Nordväst AB 
Competensum Skåne Nordväst bildades 2008 och ägs 
idag av 20 delägare. Ängelholms kommuns ägarandel 
uppgår till 6,1 %. Competensum erbjuder kvalificerade 
yrkesutbildningar på högskolenivå och kompetensut-
veckling till privata och offentliga organisationer. Com-
petensum Skåne Nordväst AB har sitt säte i Helsingborg. 

Köp av välfärdstjänster 
Delar av kommunens verksamhet bedrivs av externa ak-
törer. De största beställarna inom kommunen är verk-
samheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och 
familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2017 till 452,8 
mnkr vilket motsvarar 11 % av de totala kostnaderna för 
kommunen.

Privata utförare
UTBILDNING Auric AB

Ängelholms Montessoriförening Ek

Vejbystrands skola och Förskola

Helsingborgs stad

Förskolan Vanten Ek förening

VÅRD OCH OMSORG Attendo Care AB

Adium Omsorg AB

Vardaga Äldreomsorg AB

Victum Omsorg AB

Humana Hemtjänst AB

Cirkeln Stöd och Behandling AB

Vad händer om...
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal fak-
torer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, 
medan andra liggen utanför vår kontroll. Ett sätt att be-

skriva kommunens beroende av omvärlden är att upprät-
ta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska 
konsekvenserna av olika händelser.

Känslighetsanalys
mnkr  Förändring +/-

10 öres förändring av kommunalskatten 8,9

Förändrat invånarantal med 100 4,8

Avgiftsförändring med 1% 1,7

Löneförändring med 1%, inkl PO         14,5

Ökad upplåning med 10 mnkr        0,03

10 heltidstjänster 4,9

Även oförutsättsedda händelser kan således ha stor inver-
kan på kommunens ekomiska utvecklingen. Det är där-
för viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl 
kort som lång sikt.

Framtidsanalys
Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv de se-
naste åren och kommunen har överträffat sitt mål. Under 
året första sju månader ökade befolkningen med 462 per-
soner för att under de sista fem månaderna minska med 
12 personer, vilket innebär en total befolkningsökning 
på 450 personer. Det är mycket ovanligt att befolkning-
en minskar under andra halvåret. Det innebär också att 
budgetförutsättningarna för 2018 därigenom är sämre än 
beräknat. 

Kommunen redovisar ett relativt stort överskott och 
sammantaget är nämndernas ekonomi i balans med ett 
överskott på 0,5 mnkr. Det finns dock stora olikheter 
mellan nämnderna när det gäller budgetföljsamhet. Väl-
färdsnämnden redovisar ett underskott på 22,4 mnkr 
med stora negativa avvikelser inom förskola/skola, gym-
nasieskola, funktionsstöd samt individ- och familjeom-
sorg. Underskott finns även inom Överförmyndarnämn-
dens verksamhet. Dessa underskott uppvägs av överskott 
inom övriga nämnder. Välfärdsnämndens underskott är 
problematiskt eftersom det innebär att det finns ekono-
miska obalanser i verksamheten trots att nämnden de 
senaste åren fått avsevärda tillskott i budgeten. Under 
perioden 2015-2017 har nämndens budget totalt utökats 
med 157 mnkr.

Nämndernas måluppfyllelse är relativt god och 91 % av 
nämndmålen har helt eller delvis uppfyllts, vilket är unge-
fär på samma nivå som tidigare år. Investeringsprojekten 
har i högre utsträckning än tidigare år utförts som plane-
rat och ungefär 4/5 av budgeten har förbrukats. 
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De kommande åren förväntas det demografiska tryck-
et öka på kommunsektorn med fler barn i förskola och 
skola samt en ökning av andelen äldre. Detta kommer 
ställa stora krav på kommunens grunduppdrag i form av 
vård, skola och omsorg. Även inom verksamhetsområdet 
för funktionsstöd märks en ökning och en förskjutning 
av kostnader från Försäkringskassan till kommunen. Ut-
vecklingen ställer även krav på kommunerna att effektivi-
sera sin verksamhet på olika sätt, till exempel genom att 
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, tillämpning av 
nya arbetssätt men också genom omprövning av verk-
samhetens omfattning och kvalitet.

Tusen lyktor tänds för att uppmärksamma barnkonventionen.
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Flytta till Ängelholm
Medborgarundersökningen visar i sin helhet att ängelhol-
marna är mycket nöjda med att leva och bo i Ängelholms 
kommun. Majoriteten av invånarna kan starkt rekom-
mendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. 
Särskilt nöjda är invånarna med det kommersiella utbudet 
och kommunens goda kommunikationer.

Kraftsamling
Kraftsamling Ängelholm startade 2011 och är ett sam-
arbetsprojekt mellan offentlig verksamhet, näringsliv 
och ideella verksamheter. Under 2017 startades två nya 
Kraftsamlingsprojekt. Projekt Stadsodling initierades i 
maj med öppnandet av en ny odlingsyta i Tegelbruks-
parken tillsammans med Ängelholmshem. Näst på tur är 
en ny odlingsyta på Kungsgården och en stadsodling i 
Hjärnarp som förskola och skola kommer använda i den 
pedagogiska verksamheten. Projekt DNA kommun star-
tade som ett samarbete med Sparbanksstiftelsen för att få 
ängelholmarna att stöldmärka sin egendom och därmed 
avskräcka från brott. Informationsmöten har hållits på 
flera håll i kommunen.

Sedan 2015 har flyktingmottagandet ingått som en del i 
Kraftsamlingsprojektet. Under 2017 ändrades fokus på 
projektet från mottagande till integration. Fokus framö-
ver kommer ligga på utbildning och arbete.

Företagsklimatet i Ängelholm 
Skåne och Halland är de två regioner som haft den bäs-
ta befolkningstillväxten i Sverige under de senaste fyra 
decennierna. Ängelholms strategiska läge i skärnings-
punkten mellan ett framväxande Greater Copenhagen 
och övriga Sverige är en god utgångspunkt för att byg-
ga attraktivitet. Ängelholm har de senaste åren legat i 
sverigetoppen i Svenskt Näringslivs årliga mätning av 
kommunernas företagsklimat. I 2017 års mätning rankas 
Ängelholm som 32:e bäst i landet. Särskilt utmärkande 
är kommunens ytterst goda kommunikationsmöjlighe-
ter med europavägarna E6, E4 och E20, Västkustbanan, 

godsstråken genom Skåne och Ängelholm Helsingborg 
Airport. Näringslivet i Ängelholm kännetecknas också av 
stor branschbredd och liten konjunkturell sårbarhet. Av 
kommunens cirka 5 500 registrerade arbetsställen är hela 
94 % är mikro-, små-eller medelstora företag (från 0 till 
49 anställda).

Under 2017 flyttade två större e-handelsföretag sin la-
gerverksamhet till e-handelscentrat E-city Engelholm i 
Norra Varalöv. Totalt omfattar området en yta på 77 000 
kvadratmeter som är specialanpassad för e-handel.

Räddningstjänst med fokus på förebyggande 
arbete
Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) är ett kom-
munalförbund inom vilket Helsingborgs, Ängelholms 
och Örkelljungas räddningstjänst samverkar. RSNV har 
visionen att olyckor ska ske så sällan som möjligt och att 
konsekvenser av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. 
Totalt har förbundet gjort 150 tillsynsbesök i Ängelholm. 
Förbundet har genomfört flera öppna hus på stationen i 
Ängelholm.

I Ängelholm har förbundet under året även satsat på att 
möta barn och unga i grundskolan och i gymnasiet och 
även fokuserat på att utveckla sin kommunikation via so-
ciala medier. Nytt för 2017 är att förbundet numera är 
delaktig i projektet MBU – människan bakom uniformen 
– även i Ängelholm. 

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning för 
Ängelholm under hösten 2017 gav medborgarna Rädd-
ningstjänsten Skåne Nordväst ett fortsatt högt betyg i 
bemötande, tillgänglighet och man var nöjd med Rädd-
ningstjänsten i sin helhet. Undersökningen visar även att 
RSNV:s resultat är bättre än det genomsnittliga resultatet 
för räddningstjänster i landet, oavsett om det är en liten 
eller stor kommun. RSNV vill fortsätta växa i framtiden 
och arbetar för att utveckla samverkan mellan alla kom-
munerna i nordvästra Skåne.

Kommunfullmäktiges mål avseende  
samhällsutveckling är att:

Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling 
för att tydliggöra vår profil, Ungdomsstaden, 
Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden.

60% 20% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Samhällsutveckling Nämndernas måluppfyllelse
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Kommunens kvalitet i korthet - Urval av nyckeltal
2015 2016 2017 Medel*

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)* 80,9 81,5 82,2 79,5

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.* 2,2 2,1 2,1 4,2

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare* 6,2 6,4 5,9 5,2

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI* 65 - 66 72

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad* 7,9 9,0 9,4 12,1

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)* 51 53 56 39

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 31,6 31,1 29,1 34,4

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första månader enligt KKiK, andel (%) 18 21 24 28

* Medelvärde för deltagande kommuner 2017

** Utfallet avser föregående år

Samverkan i Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg består av elva kommuner som 
samverkar i olika frågor. De kommuner som slutit av-
tal om samarbete är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängel-
holm och Örkelljunga. Samarbetet bygger på ett aktivt 
deltagande från medlemskommunerna och drygt 30 kun-
skapsnätverk har genomfört många uppdrag och projekt 
som stöd för att utveckla olika verksamhetsområden.

Under året har bland annat följande aktiviteter genom-
förts: Årets mångfaldsinitiativ har utsetts och vinnare 
blev Bygglovsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen 
i Helsingborg. Styrelsen för Familjen Helsingborg har ge-
nomfört tematiska redovisningar inom exempelvis om-
rådena cirkulär försörjning, nyanlända och integration, 
framtidens räddningstjänst och samverkan med Polisen 
i nordvästra Skåne.

Gemensamma yttranden har antagits när det gäller na-
tionell Trafikförsörjningsplan (NTP) för perioden 2018-
2029 och regional Transportinfrastrukturplan (RTI) 
2018-2029. Vidare har en utredning gjorts om ökad 
samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Hel-
singborg och i sedvanlig ordning har det genomförts två 
utbildningsomgångar av ”Framtidens chefer” som kandi-
derar till att bli chefer framöver.

Projekt Hälsostaden – gränslös vård
Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 
ett samarbete genom projekt Hälsostaden. Genom Häl-
sostaden har en gemensam organisation för Region Skå-
nes vård och kommunens omsorg skapats, en så kallad 
sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag. 
Inom ramen för projektet drivs korttidsenhet och mobilt 
akutteam. Projektet var från början tänkt att pågå i tre 
år men har efter goda resultat förlängts till 30 juni 2018. 

SAMHÄLLSUTVECKLING

Majoriteten av invånarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ängelholm.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

28

Miljötillståndet i Ängelholm
Ängelholm har en politiskt antagen miljöplan som gäller 
åren 2014–2021. Miljöplanen innehåller sex inriktningar 
som utgår från Sveriges nationella och Skånes regionala 
miljömål och de globala utmaningar som alla kommuner 
står inför. Syftet med dessa mål är att kunna lämna över 
en värld till kommande generationer där de fortfarande 
har möjlighet att andas ren luft, bada i sjöar och hav, äta 
nyttig mat och njuta av naturen med all dess biologiska 
mångfald.

Med miljöplanen som utgångspunkt har Ängelholm byggt 
upp ett starkt arbete inom miljö och hållbarhet, vilket inte 
minst har visat sig i den årliga miljörankingen av Sveriges 
kommuner. Ängelholm klättrade 86 placeringar under 
2017 och landade på plats 49 i riket jämfört med plats 135 
året dessförinnan. Nedan följer ett axplock av allt det arbe-
te som gjorts inom miljö och ekologisk hållbarhet i kom-
munen.

Förbättrad vattenkvalitet
Kommunen arbetar aktivt med att ta hand om dag- och 
spillvatten så att skadliga ämnen inte läcker ut i vattendrag. 
Ett sätt är att arbeta med lokalt omhändertagande av dag-
vatten. Här ligger Ängelholm i framkant och har anlagt ett 
antal så kallade regnbäddar på gator i Munka Ljungby och 
i centrala Ängelholm. Bäddarna tar emot dagvatten, re-
nar det och fördröjer det så att risken för översvämningar 

minskar samtidigt som det upplevs som ett trevligt inslag i 
stadsbilden. Gällande spillvatten jobbar kommunen konti-
nuerligt med att ersätta enskilda avlopp med anslutningar 
till det kommunala spillvattennätet. Genom nätet leds spill-
vattnet till det kommunala reningsverket i Nybroskogen, 
som under 2017 har börjat byggas om för att göra rening-
en ännu mer effektiv än tidigare.

Ett friskt ekosystem
En frisk och levande natur är en förutsättning för möj-
ligheterna att bo, leva och arbeta i Ängelholm. Exempel 
på ekosystemtjänster, det vill säga ”naturens bidrag till 
oss människor”, är binas och humlornas pollinering samt 
trädens förmåga att omvandla koldioxid till syre. Om bin, 
humlor och andra insekter försvinner sker ingen polli-
nering och då kommer lantbruken få sämre skördar och 
på sikt inte kunna producera många av våra viktigaste 
livsmedel. Vid planering av nya stadsdelar är det därför 
viktigt att anlägga gröna stråk och flyttkorridorer mellan 
ängs- och betesmark för att underlätta utbyte och för-
flyttning av arter mellan områdena. 

Ängelholms kommun arbetar även med att åtgärda gam-
la miljösynder. Exempel på sådana är deponierna i Äng-
eltofta och Rögle. Dessa har under lång tid lakat ut gif-
ter till sin omgivning, även om det är många decennier 
sedan de sista soporna deponerades där. Under året har 
kommunen påbörjat sluttäckningar, som hindrar läcka-
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Miljönyckeltal
 2014 2015 2016 2017

Energianvändning i kommunägda lokaler (kWh/m2). Inklusive verksamhetsel. 230 223 175 186

Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och restvärme i kommunägda loka-
ler och bostäder (%). Exklusive el. 89% 88% 89% 94%

Andel åkermark som odlas ekologiskt (%) 2% 3% 4% -

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%) 7% 18% 21% 24%

Antal miljöcertifierade skolor och förskolor 4 7 7 5

Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS), TS=torrsubstans 88% 86% 67% 66%

Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv 652 484 496 -

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 51% 53% 49% -

Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall (kg/person) 227 229 220 -

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil (kg/årsarbetare) 289 285 - 232

get av gifter, på båda dessa deponier. För Rögle deponi 
som ligger i Helsingborgs kommun görs arbetet tillsam-
mans med Helsingborg. Kommunen har under året även 
återställt Örjabäckens ursprungliga sträckning i Strövels-
torp. Den är inte längre ett rakt dike utan slingrar sig åter 
fram i Örjaparken. Vattnet i bäcken har därmed fått lägre 
hastighet och möjligheterna för djur och växter att leva i 
bäcken har blivit avsevärt bättre.

Mindre klimatpåverkan
Klimatförändringarna och dess konsekvenser har blivit 
allt mer påtagliga de senaste åren, och med det har vik-
ten av att minska människans påverkan på klimatet bli-
vit minst lika påtaglig. Ett sätt att minska påverkan är att 
främja produktionen av energi från källor som inte påver-
kar klimatet, exempelvis solenergi och vindkraft. Ängel-
holm har solcellsanläggningar bland annat på stadshusets 
tak och det totala antalet anläggningar i kommunen växer 
stadigt. Totalt finns det nu över 70 stycken solcellsanlägg-
ningar i kommunen. Det produceras även biogas genom 
rötning av avloppsslam på kommunens reningsverk, som 
förbränns och används till uppvärmning.

Ett annat sätt att minska klimatpåverkan sker genom att 
installera nyare och mer effektiv teknik. Energianvänd-
ningen i de kommunala verksamheterna minskar kon-
tinuerligt och den el som används kommer från 100 % 
förnyelsebara källor. Dessutom har arbetet med att byta 
ut alla kommunens gamla kvicksilver- och lysrörsarmatu-
rer i gatubelysningen mot LED-lampor slutförts under 
året. Arbetet påbörjades år 2010 och sedan dess har cirka 
7 700 armaturer bytts ut. Utbytet till de mer energisnåla 
lamporna bedöms minska energiförbrukningen för gatu-
belysningen med cirka 50 %.

Hållbart transportsystem
Genom att utveckla ett hållbart transportsystem minskar 
klimatpåverkan av resandet. Transporter är en stor bidra-
gande orsak till utsläppen av växthusgaser. I Ängelholm 
finns en cykelplan som syftar till att underlätta och möj-

liggöra för fler att cykla mer. Under året har cykelvägar 
anlagts på bland annat Landshövdingevägen och Åsbo-
gatan. Totalt finns nu över 90 kilometer asfalterad cykel-
väg och arbetet med att anlägga fler cykelvägar pågår.

I arbetet för att bli en fossilbränslefri kommun har större 
delen av kommunens anläggningsverksamhet, Intrapre-
nad, ställt om till biodiesel i arbetsmaskiner och tyngre 
fordon. Även för kommunens andra fordon sker denna 
omställning till biodiesel och elbilar. I syfte att skapa ett 
bättre underlag till det vidare arbetet med att bli fossil-
bränslefria, har kommunen under året börjat förbereda 
för både en intern och en extern resvaneundersökning. 
Undersökningarna genomförs under 2018 och resultatet 
kommer att ligga till grund för hur insatser inom hållbara 
transportsystem prioriteriteras de kommande åren.

Man mår bättre i naturen
För att människan ska må bra behöver man bo och vis-
tas i friska miljöer. Kommunen vill därför ta vara på och 
utveckla nya grönområden och plats för tätortsnära re-
kreation. Därför har kommunen under 2017 köpt både 
Kronoskogen och Nybroskogen. Dessa två tätortsnära 
skogar är av stor betydelse för ängelholmarna, som nu 
kan förvaltas av kommunen på ett sätt som kommer 
medborgarna till gagn. Det är också viktigt att arbeta för 
att minimera störningar från buller och bevara de områ-
den som idag är tysta. Under året har Ängelholm påbörjat 
framtagandet av en bullerkartläggning för hela den geo-
grafiska kommunen. Den kommer att slutföras år 2018.

Miljövänliga upphandlingar
En viktig uppgift i arbetet mot att uppnå kommunens 
miljömål är att påverka marknaden genom att ställa tuffa-
re krav i upphandling av varor och tjänster. Ängelholms 
kommun har bland annat miljökrav på upphandlingar av 
byggentreprenader, gällande användning av kemikalier, 
utsläpp av växthusgaser med mera. Under året har det 
arbetats med upphandlingar av fordon och drivmedel för 
att nå målet om att bli en fossilbränslefri kommun.

SAMHÄLLSUTVECKLING
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För bättre kommunal service
En agil organisation har förmågan att snabbt kunna stäl-
la om och anpassa arbetssätt i ett samhälle som ständigt 
förändras. I en agil organisation uppmuntrar kollegorna 
varandra att hitta nya sätt att lösa uppgifter. I en agil orga-
nisation präglas ledarskapet av tillit, mod och motivation. 
Allt för medborgarnas bästa. Det är en sådan organisa-
tion Ängelholms kommun vill och ska vara.

För att uppnå detta krävs fördjupad kunskap hos alla 
medarbetare inom de kompetenser som ingår i ett agilt 
arbetssätt och förhållningssätt i det vardagliga arbetet i 
kommunens verksamheter. Genom projektet Agila Äng-
elholm, som är delfinansierat av Europeiska socialfonden 
(ESF), inkluderas därför alla medarbetare. 

Under året har drygt 3 000 medarbetare fått kompetens-
utveckling inom förändringskunskap, agilt förhållnings-
sätt, agilt arbetssätt och horisontella principer (jämställd-
het, tillgänglighet och icke-diskriminering). Aktiviteterna 
har inkluderat chefsutbildningar, inspirationsföreläsning-
ar, coaching av ledningsgrupper, självstudier och chefs-
ledda aktiviteter t ex på arbetsplatsernas APT. Projektets 
genomförandefas är planerad att avslutas den siste febru-
ari 2018. 

I projektets uppdrag ingår även spridning av metod och 
resultat. Andra kommuner och offentliga arbetsgiva-
re har visat stort intresse för projektet, bland annat på 
Kvalitetsmässan i Göteborg, där kommunen deltog med 
både en välbesökt monter och flera föreläsningar. Projek-
tet avslutas i maj 2018 med ett slutseminarium och efter 
att ESF har godkänt projektets slutrapport. Ängelholms 
kommun kommer att fortsätta arbetet med att utveckla 
det agila förhållnings- och arbetssättet även efter projek-
tet har avslutats.

Antal medarbetare
Antal  
totalt

Andel  
kvinnor %

Andel 
män %

Års-
arbetare

Huvuduppdrag Hälsa 803 90,9 9,1 684

Huvuduppdrag Lärande och familj 1 980 76,9 23,1 1 745

Huvuduppdrag Samhälle 359 67,4 32,6 326

Ledning och Servicestöd 100 63,0 37,0 95

Totalt 2017 3 242 78,9 21,1 2 850

Antalet medarbetare i diagrammet och tabellen avser tills-
vidareanställda och visstidsanställda med en anställning 
om mer än tre månader. Mätdatumet är den 31 december. 
Antal årsarbetare är beräknat på total utförd arbetstid un-
der året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid.

55+ år
901 personer

-34 år
605 personer

35-54 år
1745 personer

Åldersstruktur

19 %

54 %
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medskapande medarbetare är att:

Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framti-
dens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delak-
tighet, yrkesstolthet och ges möjligheter att utvecklas.
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Medarbetare och åldersstruktur



Kompetensförsörjning
Det finns en utmaning finns i att kompetensförsörja kom-
munen och trygga framtidens välfärd i Ängelholm. För att 
möta denna behöver kommunen ha stolta och engagerade 
medarbetare som ges möjlighet att utvecklas. Kommunen 
måste därför vara en attraktiv arbetsgivare med tillgång till 
rätt kompetens - formell och reell - både idag och i mor-
gon. Personalomsättning har ökat på senare år, men ligger 
trots det på en relativt låg nivå i förhållande till närliggande 
kommuner. Personalomsättningen under 2017 uppgår till 
9,4 % (2016 9,7 %). Av denna omsättning utgör 6,8 % 
egna uppsägningar och 2,6 % pensionsavgångar. 
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Personalomsättning
% 2016 2017

Ledningsarbete 9,6 4,7

Administration 13,9 9,3

Vård- och omsorgsarbete 9,8 10,3

Skol- och barnomsorgsarbete 9,9 9,3

Kultur- och fritidsarbete 4,7 7,0

Teknikarbete 7,4 9,5

Totalt 9,7 9,4

Könsfördelning

MänKvinnor

21 %

79 %

9 %

91 %

23 %

77 %

33 %

67 %

37 %

63 %

Ängelholms kommun Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och 
servicestöd

Lärare och elev från Nyhemsskolan. Miljöinspektör träffar NSR.
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Pensionsavgångarna utgör en betydande del av persona-
lomsättningen. Pensionsåldern är rörlig, vilket innebär att 
medarbetare kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 
års ålder. Vid 67 års ålder är medarbetaren avgångsskyldig. 
Under en lång rad av år har kommunen sett att en stor del 
av medarbetarna fortfarande väljer att gå i pension vid 
den tidigare lagstadgade pensionsåldern 65 år, samt att 
något fler väljer att gå i pension före 65 år än som stannar 
kvar i tjänst efter 65 år. Att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att arbeta längre är därför ett sätt att möta 
det kommande kompetensförsörjningsbehovet.

I kompetensförsörjningsprognosen för de kommande 10 
åren har tagits hänsyn till pensionsavgångar och förvän-
tad omsättning till följd av egna uppsägningar. Det för-
väntade rekryteringbehovet under tioårsperioden uppgår 
till cirka 2 600 personer. Prognosen avser tillsvidarean-
ställd personal, och omfattar alltså inte vikarier och det 
rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid 
frånvaro. Vidare bygger prognosen på samma omfattning 
av den kommunala verksamheten som idag.

Under året har tagits fram en plan för kompetensförsörj-
ning för Ängelholms kommun 2017 - 2022. Planen har 
beslutats av Kommunfullmäktige och omfattar samtliga 

Pensionsavgångar
Antal medarbetare uppdelat efter ålder

2016

2017

verksamheter i Ängelholms kommun. Den ska ge vägled-
ning och inspiration i arbetet med att initiera och genom-
föra olika insatser för att attrahera dagens och framtidens 
medarbetare och behålla rätt kompetens. Kompetensför-
sörjningsplanen ska i dialog med huvuduppdragen kom-
pletteras med en handlingsplan som antas av Kommun-
styrelsen med aktiviteter utifrån varje huvuduppdrags 
förutsättningar. Handlingsplan och aktiviteter kommer 
att vara kopplade till kommunens årliga budget och verk-
samhetsplanering. Plan, handlingsplan och aktiviteter till-
sammans med ett aktivt arbetsgivarvarumärkesarbete ger 
kommunen goda förutsättningar för kompetensförsörj-
ning både idag och i morgon.

Främjande och förebyggande arbete för 
friskare medarbetare
Under 2017 har fokus på det främjande och förebyggan-
de hälso- och arbetsmiljöarbetet ökat. I syfte att ge kom-
munens medarbetare ökade möjligheter till en frisk och 
hälsosam livsstil har en utökning gjorts av friskvårdssub-
ventionen från 1 000 till 2 000 kronor per anställd och 
år. Friskvårdssubventionen kan användas till valfri frisk-
vårdsaktivitet, inom ramen för vad skattelagstiftningen 
tillåter. Under året har 60 % av medarbetarna nyttjat sina 
friskvårdspengar (2016 37 %). 

I förmånsportalen Fördel Ängelholm presenteras och 
administreras all friskvård, samt en mängd andra förmå-
ner, rabatter och erbjudande som underlättar i vardagen. 
Under året som gått har en förnyad upphandling av för-
månsportal genomförts, vilken gav nuvarande aktören 
fortsatt förtroende. 

Utöver friskvårdsbidraget har även följande aktiviteter er-
bjudits under året:

• Kommunträning - ett nytt utökat avtal med Friskis & 
Svettis har tecknats, som ger möjligheter till fler trä-
ningstillfällen.

• Stadsrundan - en kommungemensam friskvårdsaktivi-
tet för alla medarbetare, som ger möjlighet till gemen-
skap över uppdragsgränserna. Runt 500 medarbetare 
deltog

• HälsoPendla utmaning - medarbetarna utmanas att 
cykla, gå eller åka kollektivt till, från eller i arbetet un-
der fem veckor. Aktiviteten är en del av Europeiska 
trafikantveckan.

• Teater - friskvård för själen! Starkt rabatterat pris på 
Helsingborgs Stadsteaters föreställningar. Under året 
har 260 teaterbiljetter förmedlats till kommunens 
medarbetare.

Kompetensförsörjningsprognos 2018-2027
Antal medarbetare
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Sjukfrånvaro
% 2016 2017

Total sjukfrånvaro 5,19% 5,14%

Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 34,44% 35,15%

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,71% 5,58%

Sjukfrånvaro för män 3,35% 3,62%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år 3,89% 4,51%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 49 år 4,96% 4,68%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50+ år 5,76% 5,79%

Sjukfrånvaro per huvuduppdrag
% 2016 2017

Huvuduppdrag Hälsa 6,57% 6,97%

Huvuduppdrag Lärande och familj 4,76% 4,43%

Huvuduppdrag Samhälle 4,76% 5,76%

Ledning och Servicestöd 3,99% 2,53%

totalt 5,19% 5,14%

Sjuktalen för kommunens anställda har under en lång rad 
av år legat på en låg nivå i jämförelse med övriga kommu-
ner i landet. 2016 hade Ängelholms kommun 12:e lägsta 
sjuktal bland Sveriges 290 kommuner. I skrivande stund 
finns inte jämförande siffror sammanställda från övriga 
kommuner, men det finns fog att anta att även 2017 års 
sjuktal för Ängelholms kommun ligger bland rikets läg-
sta.

Under 2017 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållan-
de till anställningstid 5,14 % (2016 5,19 %). Således en li-
ten minskning av sjuktalet på helheten. Dock kan noteras 
att det är större variationer när man bryter ner sjuktalen 
på kommunens olika verksamheter och befattningsgrup-
per. Detta följs kontinuerligt upp av verksamheterna i 
samarbete med HR, i syfte att kunna erbjuda tidiga och 
anpassade insatser för att på så sätt främja god hälsa och 
förebygga ohälsa. 
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6- sjukdagar

1 – 5 sjukdagar

0 dagar

Frisktal

36%

26%

38%

En stor del av kommunens medarbetare har ingen eller 
låg sjukfrånvaro. 36 % av medarbetarna hade ingen sjuk-
frånvaro alls under 2017 (2016 36 %). 62 % av medarbe-
tarna hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro (2016 
62 %).

Utbildningssatsning om systematiskt 
arbetsmiljöarbete och samverkan
Kommunens utbildningssatsning för att stärka kunska-
perna hos chefer, fackliga ombud och skyddsombud i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och i kommunens 
samverkansavtal har pågått under hela 2017. Utbildning-
en tar upp vikten av att undersöka, riskbedöma, åtgärda 

och följa upp arbetsmiljön systematiskt och kontinuer-
ligt. Utbildningen utgår ifrån nya föreskriften Organi-
satorisk- och social arbetsmiljö (OSA) och kommunens 
samverkansavtal. Föreskriften tar upp områden som ar-
betsbelastning, arbetstider, kränkande särbehandling och 
att mål utifrån föreskriftens innehåll ska finnas på arbets-
platserna. 

Samverkansavtalet möjliggör ökad delaktighet för med-
arbetarna, ska verka som en naturlig del i vardagen, samt 
stärka möjligheterna att arbeta strukturerat och systema-
tiskt med arbetsmiljöfrågorna. Samverkansavtalet är även 
ett viktigt verktyg för att arbeta med ständiga förbättring-
ar utifrån ett agilt arbets- och förhållningssätt.

Huvuduppdragen Hälsa och Samhälle har tagit del av 
utbildningen under våren, och utbildningen för huvud-
uppdrag Lärande och familj har påbörjats under hösten 
och kommer att fortsätta under 2018. Utbildningen ge-
nomförs i samarbete mellan arbetsgivare och fackliga fö-
reträdare.

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttidsan-
ställda mindre än tre månader) har minskat och utgör 
under året 9,1 % (2016 9,7 %). Andelen mertid har ökat 
något och utgör 1,7 % (2016 1,5 %).
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Personalkostnader
mnkr 2016 2017

Löner, anställda 1 005,3 1 076,5

Ersättning, övriga uppdragstagare 16,9 16,1

Ersättning, förtroendevalda 7,8 8,2

Summa lön och ersättning 1 030,0 1 100,8

Arbetsgivaravgifter med mera 320,1 342,3

Pensionskostnader* 334,8 86,0

Löneskatt på pensioner 81,7 21,5

Totalt 1 766,6 1 550,6

*) Kommunen har under 2016 genom en försäkringslösning minskat kommu-
nens pensionsskuld med 245,0 mnkr. Detta belopp ingår därför i Pensions-
kostnaderna för år 2016. På försäkringslösningen betalas också löneskatt om 
59,4 mnkr som ingår i posten Löneskatt på pensioner år 2016.

Verksamhetsutvecklande lönesättning
Kommunen har under året börjat tillämpa verksamhets-
utvecklande lönesättning i syfte att uppnå kommunens 
gemensamma mål. Lönesättning ska stödja verksamhets-
utveckling och belöna goda arbetsresultat, med tydlig 
koppling mellan mål, prestation och resultat. Löneut-
vecklingen ska tydligt visa samband med medarbetarens 
resultat och goda arbetsprestationer ska löna sig över 
tid. I verksamhetsutvecklande lönesättning betonas att 
samtliga medarbetare i Ängelholms kommun ska ha ett 
medarbetar- och ett lönesamtal per år. HR har därför fått 
i uppdrag att implementera ny modell gällande lön och 
löneöversyn. Under året har HR tillsammans med en ex-
tern konsult utbildat alla chefer samt anordnat seminari-
um för samtliga medarbetare.

Tillsammans med verksamheterna har HR tagit fram 
gemensamma lönekriterier, stödmaterial för medarbe-
tar- och lönesamtal samt en rutin gällande verksamhets-

Frånvarotid
timmar 2016 2017

Semester/ferie/uppehåll 624 931 631 640

Sjukfrånvaro 311 444 324 204

Föräldraledighet, vård av sjukt barn 265 703 278 140

Tjänstledighet, övrig frånvaro 203 625 215 764

Summa frånvarotid 1 405 703 1 449 748

Arbetad tid
timmar 2016 2017

Månadslön 4 314 987 4 527 032

Timlön 473 450 462 166

Mertid (fyllnad/övertid) 74 647 84 621

Summa arbetad tid 4 863 084 5 073 819

utvecklande lönesättning. HR har under hösten 2017 
också deltagit i ett flertal ledningsgrupper och tagit fram 
material till APT, i syfte att öka kunskapen om det nya 
arbetssättet.

Utvecklande samarbeten i Familjen 
Helsingborg
Arbetsgivarfrågor är ett av flera prioriterade målområ-
den i samarbetet inom Familjen Helsingborg, där Äng-
elholm samarbetar med övriga kommuner i nordvästra 
Skåne. Den bakomliggande drivkraften till samverkan 
inom HR-området är övertygelsen om den gemensam-
ma nyttan – tillsammans blir vi bättre på att attrahera, 
utveckla och behålla kompetens. Samarbeten finns inom 
ett stort antal områden, såsom till exempel mångfaldsar-
betet, genom ledarutvecklingsprogram, mentorsprogram 
och traineeprogram. Ett stort antal chefer har deltagit i 
ledarutvecklingsprogrammen under året. Inom ramen 
för traineeprogrammet har en digitaliseringsutvecklare i 
år rekryterats till Ängelholm kommun, för att med sär-
skilda projektuppgifter bidra till och stärka den digitala 
utvecklingen inom de kommunala verksamheterna.

12,3 år
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Medelålder 

45,3
år

29 436
kr/månad i  

medellön

Sjukfrånvaro 

5,1 %

91 %
genomsnittlig

sysselsättningsgrad

3 242
medarbetare 

varav 2 859
tillsvidareanställda

Personal- 
omsättning

9,4 %

19
medarbetare

per chef

36 %
av medarbetarna 

har ingen
sjukfrånvaro

60 %
anställda
på heltid

79 %
kvinnor

Personalkostnad

1 551
miljoner

kronor



VERKSAMHETERNAS REDOVISNING

36

arna från Migrationsverket vid halvårsskiftet ändrades till 
mycket lägre nivåer.

Huvuduppdraget har under året kunnat glädjas åt att få ta 
nybyggda permanenta lokaler i anspråk, såsom Nyhems-
skolan och gruppboendena på Jordgubbsfältet i Mun-
ka-Ljungby.

Nya medborgare behöver stöd i början
Att välkomna och integrera Ängelholms nya medborg-
are har fortsatt varit en utmaning för samtliga verksam-
heter inom Lärande och familj. Dessa nya medborgare 
ska ges förutsättningar att etablera sig i kommunen på 
ett bra sätt, ges möjlighet till bostad, skolgång och arbete 
för att kunna bidra till den gemensamma välfärden och 
bli en del av samhällsgemenskapen. Det handlar mycket 
om resurser, kompetens och samverkan men också att 
bygga ett samhälle som håller ihop genom strategiska be-
slut som minskar segregationen. För att stärka kunskapen 
kring gruppen nyanlända deltar Ängelholms kommun i 
projekt BOSS (Bred operativ och strategisk samverkan) 
kring ensamkommande barn och unga där Kommunför-
bundet Skåne är projektägare. Främst har man under året 
arbetat med kompetensutveckling på strategisk nivå och 

Årets verksamhet
Huvuduppdragets fokus är att arbeta förebyggande och 
främjande med tidiga och samordnade insatser och verka 
för att de medborgare vi är till för får så goda möjligheter 
som möjligt att utvecklas och utifrån sina förutsättningar 
och potential kunna leva ett bra och självständigt liv. 

Under året som gått har kommunen vuxit mer än för-
väntat. Samtidigt som det är positivt att kommunen väx-
er så ställs huvuduppdraget inför betydande utmaningar 
– både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Fler elever 
har tillkommit i skolverksamheterna.  Socialtjänsten har 
fått fler ärenden att arbeta med och funktionsstödsverk-
samheterna har fått fler nya brukare. Tillfälliga lösningar 
som paviljonger har fått införskaffas för att klara lokal-
behovet på flera ställen och de personella resurserna har 
behövts förstärkas inom flera verksamheter. Ökad social 
problematik och komplexitet har också ställt nya krav på 
Lärande och familjs verksamheter. Huvuduppdraget har 
mött utmaningarna genom att anpassa och stärka upp 
samordning och samverkan mellan verksamheterna för 
att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov.

Individ och familjeomsorgen har arbetat hårt med den 
ekonomiska omställningen sedan de statliga ersättning-

Huvuduppdrag Lärande och familj
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utbildningar till chefer på olika nivåer. Därefter påbörjas 
nu arbetet med en konkret handlingsplan.

Åldersuppskrivning, utvisningshot och osäkerhet om var 
man ska bo och gå i skolan, påverkar den psykiska hälsan. 
För att kunna möta detta har det krävts kompetensut-
veckling hos Elevhälsan gällande utredningar av nyan-
lända. Språkcentrum har utvecklat sin verksamhet för att 
skapa samsyn kring arbetet med flerspråkighet. I Äng-
elholms kommun finns det i dag drygt 600 elever som 
läser modersmål från förskoleklass till gymnasiet. Språk 
och lärande hänger samman, liksom språk och identitet. 
Språket och det skrivna ordet har en nyckelroll i all kom-
munikation och lärande. 

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för in-
vandrare (SFI), har målet att ge individer med annat mo-
dersmål än svenska, grundläggande kunskaper i svenska 
språket. Den kommunala vuxenutbildningen måste hela 
tiden hålla sig ajour om vad som krävs för att kunna ut-
veckla och anpassa elevgrupperna till samhällets föränd-
ringar och behov. Utbildningen har för närvarande cir-
ka 190 elever med 9 heltidsanställda pedagoger. Under 
hösten har även en utbildning med yrkes-SFI inom vård 
utvecklats och en grupp på 19 elever har deltagit. 

Tack vare god samverkan med det kommunala bostads-
bolaget och andra berörda aktörer har Ängelholms kom-
mun även detta år kunnat erbjuda boende till samtliga 
anvisade individer.

Lärande
Kommunens skolor och förskolor har under året foku-
serat på flera områden; utveckla det kollegiala lärandet 
mellan pedagoger, språkutvecklande arbetssätt, kunska-
per som bygger vidare på andra kunskaper i undervis-
ningen och pojkars och flickors resultat. Förskola/Skola 
har tagit fram tre önskade positioner – målbilder, som ska 
prägla hela skolans arbete. Positionerna betonar elevers 
kunskapsutveckling, barns och elevers delaktighet, mo-
tivation och nyfikenhet, samt en likvärdig utbildning i 
språkutvecklande miljöer. 

Kopplingen till universitet och högskola blir alltmer på-
taglig genom forskningscirklar som startats för perso-
nalen på gymnasieskolan. Detta för att ytterligare vara i 
framkant utifrån ett undervisnings- och lärandeperspek-
tiv – en framtidsgaranti för elevernas resultat. Doktoran-
der i Lärande (DiL) växer vidare och har nu även samar-
betspartners på internationell nivå från USA och Purdue 
University.

HUVUDUPPDRAG LÄRANDE OCH FAMILJ
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Arbetsmarknad och sysselsättning
Under året har två medarbetare arbetat med samordning 
av extratjänster i kommunens verksamheter. Arbetet 
har varit mycket framgångsrikt och medfört att cirka 80 
långtidsarbetslösa fått arbete i kommunala verksamheter. 
I jämförelse med kommuner i samma storlek är Ängel-
holm bland de bästa i Sverige på att bereda plats för ex-
tratjänster. 

Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsenheter, Individ- 
och familjeomsorgen, Funktionsstöd och Arbetsförmed-
lingen har under året tillsammans gjort ett omfattande 
kartläggningsarbete. Detta för att identifiera de olika mål-
gruppernas storlek, behov, aktuella insatser och saknade 
aktiviteter. Man har arbetat för en bred överenskommelse 
gällande arbetet med arbetssökande i Ängelholm. Arbe-
tet har involverat såväl chefer som medarbetare och det 
kommer att fortsätta under våren 2018. 

Inom den dagliga sysselssättningen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning pågår även arbete för utö-
kad arbetslinje, det vill säga en tydligare betoning att sys-
selsättning inte är jämförbart med en hobby utan syftar 
till ett arbete. 

Ekonomisk analys
Lärande och familj redovisar för år 2017 en negativ bud-
getavvikelse som uppgår till -18,9 mnkr, vilket motsvarar 
en avvikelse på 1,6 % av budgeten. 

Förskola och grundskola
Verksamhetsområde förskola och skola har under 2017 
stått inför flera utmaningar. Antalet barn och elever 
i kommunens förskolor och skolor har blivit fler i en 
snabbare takt än vad som kunde förutspås då budget och 
ram fastställdes för 2017. Vid elevavstämningen i januari 
månad var elevantalet i kommunens grundskolor 55 fler 
än budgeterat för att i december öka till 92 elever. Vari-
ationerna i elevantal kan kopplas både till kommunens 
befolkningsutveckling men även till det faktum att kom-
munen erbjudit ensamkommande, som varit placerade 
utanför kommunen, boenden och skolgång i kommunen. 
Antalet elever i andra kommuners skolor ökade under 
året från 74 i januari till 112 i december. Utvecklingen har 
avspeglat sig även inom fritidshemsverksamheten som i 
genomsnitt haft 31 fler barn i verksamheten än budgete-
rat. Merkostnaden har beräknats till 6,4 mnkr. 

Inom förskoleverksamheten har antalet barn inte ökat 
nämnvärt jämfört med budget men till följd av att man 
haft fler yngre barn, 1-3 år, har kostnaden överskridit 
budget med 2 mnkr.

Flera rektorsområden upplever att allt fler elever är i be-
hov av extraordinära stödåtgärder som i många fall resul-
terar i behov av elevassistent. Ökningen av antalet inci-
denter och tillbud har varit stor och svårhanterad. Antalet 
tillbud på kommunens förskolor och skolor har ökat från 
276 till 488, antalet olycksfall från 272 till 332 och antalet 
kränkningar från 155 till 234 jämfört med samma peri-
od föregående år. En särskild undervisningsgrupp med 5 
elever har som en åtgärd fått startas upp på Valhall. Flera 
elever har också placerats i specialskolor utanför kom-
munen med ökade kostnader för både undervisning och 
skolskjuts som följd.

Det ökade elevantalet har inom flera rektorsområden 
inneburit fler klasser och fler pedagoger. Lokaler har fått 
anpassas och byggas om i den mån det varit möjligt men 
paviljonglösningar har varit nödvändig både i Rebbelber-
ga och i Munka Ljungby. Arbetsbelastningen har också 
varit stor för rektorer och förskolechefer och extra resur-
ser har fått sättas in i takt med att organisationen blivit 
större.

Det råder stor konkurrens om arbetskraften och kom-
munens förskolor och grundskolor har fått känna av lär-
arbristen. En konsekvens vid rekrytering av behörig per-
sonal har blivit att man i vissa fall fått anställa lärare till 
högre tjänstgöringsgrader än behovet samt till betydligt 
högre löner.

Modersmålsenheten har under året organiserats i ett 
Språkcenter. För att tillgodose behovet av modersmål 
och studiehandledning har enheten under senare år för-
dubblat antalet anställda från 7 till 15 tjänster fördelat 
på cirka 30 personer. Enheten flyttade under hösten in i 
egna lokaler på Östergatan vilket inneburit ökade hyres-
kostnader.

Sammanfattningsvis visar verksamhetsområde förskola 
och skola mot bakgrund av ovanstående ett underskott 
på -12,6 mnkr.

Gymnasieskolan
Gymnasieskolans samlade avvikelse mot budget är totalt 
på -5,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostna-
der för interkommunal ersättning och friskolebidrag för 
elever i annan gymnasieskola, - 3,5 mnkr, samt ökade 
kostnader för gymnasieskolans introduktionsverksamhet 
(IM), - 1,9 mnkr.

Det har under 2016 och 2017 varit färre elever från an-
dra kommuner som valt att gå på gymnasieskolan i Äng-
elholm och samtidigt högre kostnader för Ängelholms 
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ning inom den enhet som beslutar om biståndsinsatser, 
utredningsenheten, vilket medfört höga kostnader för in-
hyrd personal. Dessa tjänster har inte kunnat tillsättas på 
grund av för få sökande och kompetensbrist i förhållande 
till de kompetenskrav verksamheten ställer. Underskott 
motsvarande -2,1 mnkr finns för inhyrd personal.

Ambitionen har varit att minimera placeringar och endast 
placera externt då verksamheten bedömer det som nöd-
vändigt. En fortsatt volymökning under året kan dock 
konstateras.  Det handlar både om yngre barn men även 
tonåringar med missbruks- och våldsproblematik. Under 
sommarmånaderna och hösten har det även tillkommit 
skyddsplaceringar.  Samlat underskott på -6,4 mnkr kan 
konstateras för barn och unga samt vuxna.

Funktionsstöd
Verksamhetsområdet Funktionsstöds underskott på -10,1 
mnkr har varit känt och redovisats i prognoser under sto-
ra delar av år 2017. Under året har volymförändringar 
skett inom flera insatsformer.  Till exempel har antalet 
assistanstimmar där kommunen har ansvar ökat med cir-
ka 12 000 timmar på årsbasis, vilket starkt bidrar till en 
negativ avvikelse på -6,4 mnkr inom denna insatsform. 
Under år 2017 har tillkommit en ny målgrupp. Det gäller 
personer under 65 år och som har blivit beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen i form av hemtjänst eller korttids-
boende. Den budgetmässiga effekten av dessa nya insats-
former är en negativ avvikelse som beräknas till cirka -3,8 
mnkr. Verksamhetsområdet har under året arbetat med 
hemtagning av externa placeringar. Detta arbete har varit 
lyckosamt, hemtagning har gjorts i fyra ärenden. Samti-
digt har det tillkommit nya ärenden, vilket tillsammans 

elever i andra kommuner och på fristående skolor än tidi-
gare år. Budgeten har under de två senaste åren justerats 
utifrån minskade elevkullar och besparingar, vilket resul-
terat i att den är på samma nivå som för år 2015. Effekten 
av att fler elever väljer dyrare program än tidigare år samt 
att programpriserna stiger med ökade lönekostnader, lo-
kalkostnader etcetera gör att budgeten överskrids.

Under 2017 ökade antalet elever på IM-programmet mer 
än förväntat. Skiftet mellan läsåret 16/17 och 17/18 ger 
en ökning med 20 elever utifrån förväntat antal. Enligt 
antagningen i juni var det 94 elever som skulle till Ängel-
holms gymnasieskola, men utfallet i början på september 
visade 148 elever. Ökningen har ställt höga krav på gym-
nasieskolans organisation gällande lärare, studiehandle-
dare, specialpedagoger och elevhälsa. Summerat i antal 
tjänster motsvarar det 5,65 tjänster.

Individ och familjeomsorg
Nya statliga ersättningar för ensamkommande barn in-
fördes under året. Syftet med de nya ersättningarna var 
att få ner dygnkostnader för externa placeringar. Vid in-
gången av året fanns externa placeringar med en förvän-
tad avvikelse på -11,5 mnkr. Under året har verksamheten 
aktivt arbetat med hemtagning samt omförhandling av 
priser på externa placeringar.  Vidare har bemanningstal 
och lokalkostnader på boenden i kommunens egen regi 
effektiviserats. Sammantaget har detta arbete varit fram-
gångsrikt och tillsammans med retroaktiva ersättningar 
från Migrationsverket avseende tidigare år har det gene-
rerat ett överskott motsvarande 4,2 mnkr. 

Under de senaste åren har det varit hög personalomsätt-
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med ett stort antal korttidsplaceringar, medfört ett un-
derskott på -2,3 mnkr.

Inom den dagliga verksamheten har under året tillkom-
mit 10 nya brukare, vilket inneburit nödvändiga perso-
nalförstärkningar (-1,1 mnkr). Positiva avvikelser kan 
noteras för hälso- och sjukvård, administration och famil-
jerådgivning (+2,5 mnkr). Inom dessa verksamheter är 
det framförallt vakanser, som inte varit möjliga att ersätta, 
som skapar det budgetmässiga överskottet. Vidare finns 
upptaget en förväntad ersättning från Migrationsverket 
avseende vård- och omsorgsinsatser till utrikesfödda 
kommuninvånare på 1,0 mnkr.

För att begränsa budgetöverskridanden har verksam-
hetsområdet under året arbetat med olika besparings-
processer. Den mest angelägna och kostnadseffektiva av 
dessa processer har varit att skapa förutsättningar för en 
optimering av boendeplatser. Genom tillkomsten av de 
nya boendeenheterna i Vejbystrand och Munka Ljung-
by har detta arbete underlättats. Sammanfattningsvis är 
verksamhetsområdet föremål för ett stort kostnadstryck 
inom flera av insatsformerna, vilket i huvudsak beror på 
tillkommande ärenden. Dessa volymförändringar har 
verksamheten inte kunnat påverka och finansiellt täcka 
inom tilldelad budgetram.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Ett lyckat samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen samt en bättre arbetsmarknad har 
resulterat i ett överskott motsvarande 1,5 mnkr på för-
sörjningsstöd. Försörjningsstöd för individer i avvaktan 
på etableringsersättning uppvisar däremot ett underskott 
-2,2 mnkr. Statliga ersättningar täcker inte upp de verkliga 
kostnaderna.

Verksamhetsområdet för vuxenutbildning och arbets-
marknadsåtgärder genererar ett överskott på 4 mnkr. 
Överskottet beror främst på projektmedel från Arbets-
förmedlingen och andra statliga bidrag men också lägre 
personalkostnader för Vuxenutbildningen och Resur-
scenter.

Resurscenter har under 2017 tagit emot fler individer från 
Arbetsförmedlingen än beräknat och Ung i Ängelholm 
har blivit beviljade projektmedel från Arbetsförmedling-
en för deras arbetsmarknadsinsatser. Summerat för 2017 
så innebär det ett överskott för arbetsmarknadsenheten. 
Vuxenutbildningen erhöll statsbidrag för att elever nu-
mera har rätt att läsa grundläggande behörighet till hög-
skolestudier, antalet sökande har inte varit så stort som 
förväntat, vilket gjort att det genererade ett överskott.
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Investeringsbudget
Lärande och familjs investeringsverksamhet har under år 
2017 uppgått till 18,9 mnkr och framförallt utgjorts av 
inventarieanskaffning till nya lokaler såsom Nyhemssko-
lan, paviljonger inom förskola och skola samt individ och 
familjeomsorgens etablering på Kuvettgatan. För de sist-
nämnda objekten har inte funnits budgeterade medel, vil-
ket bidrar till ett överskridande på investeringsbudgeten 
med cirka 3,5 mnkr. Vidare har den samlade inventarie-
anskaffningen för nya Nyhemskolan uppgått till cirka 6,6 
mnkr vilket är cirka 1,6 mnkr mer än vad som beräknades 
då budgeten upprättades.

Framtid
Lärande och familj möter höga förväntningar från kom-
munens medborgare men också från samarbetspartners 
både inom och utanför kommunen. Detta i kombination 
med begränsade resurser resulterar i ett intensivt förbätt-
rings- och utvecklingsarbete. Men det skapar också en 
del oro och otrygghet hos medarbetare och chefer. Ska 
verksamheten hållbart och långsiktigt kunna hålla hög 
kvalité i leveranserna behöver man både kunna rekrytera 
och behålla kompetenta medarbetare. Huvuduppdraget 
befinner sig också i en tid när det råder stor konkurrens 
om arbetskraften. Det ställer stora krav på kommunen att 
arbeta med åtgärder för att förbli en attraktiv arbetsgiva-
re. För detta krävs ett långsiktigt och brett arbete, där allt 
ifrån arbetsmiljöfrågor (exempelvis arbetsbelastning) till 
lönestrategier och möjligheter till vidareutveckling ingår.

Vuxenutbildningsystemet växer i landet och det är viktigt 
att Ängelholm är med på resan. En bra samverkan gör att 
vi kan erbjuda rätt kompetens som matchar samhällets 
behov. Samverkan sker även fortsatt med Arbetsförmed-
lingen och med arbetsmarknadsenheterna i Ängelholm 
som är viktiga aktörer för vuxenutbildningens kraft.

Lärande och familj arbetar aktivt med att synliggöra bar-
nens röster i staden och årligen arrangerar Ängelholms 
kommun en barnkonventionsvecka där fokus ligger på 
barnkonventionen och barns rättigheter. Bland annat 
genomförs utställningar i Rådhuset och 1000 ljuslyktor 
tänds i novembermörkret som en manifestation för barns 
rätt i samhället. Regeringen har i en remiss till Lagrådet 

föreslagit att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Det 
är ett förslag som kommer att få stor betydelse, både för 
att det enskilda barnet ska få sina rättigheter tillgodosed-
da och för synen på barn i samhället i stort. 

Nyanlända inom både förskola, skola och arbetsmarknad 
väcker nya frågeställningar att hantera. Många barn och 
unga är i kris på grund av utvisningshot, åldersuppskriv-
ning och för att de saknar sina familjer. Det finns en ök-
ning av problem med utåtagerande barn och under året 
har verksamhetens svårigheter att möta dessa barns be-
hov även förekommit i media. I projektet SUB, samver-
kan kring utagerande barn, har skola gemensamt med so-
cialtjänst och elevhälsa genomfört workshops med fokus 
på att få gemensam kunskap om barn med utagerande 
beteende och vilka evidensbaserade arbetssätt och me-
toder som kan användas för att hjälpa dessa barn på ett 
bättre sätt. Arbetet kommer fortsättningsvis att inriktas 
på ett strukturerat arbete kring målgruppen i samverkan 
även med Barnpsykiatrin. Psykisk ohälsa hos barn och 
unga ökar, behov av andra insatser i samverkan, nya ar-
betsmodeller andra kompetenser. Inom Psykiatrisatsning-
en görs flera insatser i samverkan för att främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Ängelholm har en 
egen lokal handlingsplan med egna satsningar utifrån de 
lokala behoven. Förebyggande arbete för ökad skolnärva-
ro, insatser och kartläggningar gällande elevers skolresultat, 
utveckling av föräldrastödet, utveckling av arbetet med SIP 
(samordnad individuell plan) är några exempel. 

Många möjligheter att kunna möta framtidens behov 
med begränsade resurser finns att hämta inom ny teknik. 
Skolan har under året tagit fram en handlingsplan som 
utgår från den kommunövergripande digitaliseringspla-
nen samt digitaliseringsstrategin för skolväsendet som är 
framtagen på nationell nivå. Ett nytt grepp kring digita-
lisering växer fram och Lärande och familj kommer att 
arbeta intensivt med planer för digitalisering inom verk-
samhetsområdena. Flera projekt med e-tjänster är under 
utveckling. Exempel på detta är bland annat förberedel-
ser för att digitalisera processen för hantering av försörj-
ningsstöd.

Regeringens LSS-utredning beräknas vara klar i slutet av 
2018 och kan innehålla justeringar i lagen som påverkar 
den kommunala LSS-verksamheten vad gäller assistan-
sersättning. Den nya utskrivningsregeln från fem till tre 
dagar innebär att när patienterna är färdigbehandlade inom 
slutenvården har kommunen tre dagar på sig att ordna bo-
ende eller annat stöd och service till den utskrivna patien-
ten. Därefter övergår betalningsansvaret till kommunen.

Huvuduppdrag Lärande och familj
mnkr 2016 2017

Verksamhetens intäkter 384,6 380,1

Verksamhetens kostnader 1522,8 1610,1

Verksamhetens nettokostnader 1138,2 1230,0

Budgetavvikelse -21,5 -18,9

Nettoinvesteringar 11,7 18,9

Antal årsarbetare 1648 1745
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Årets verksamhet
En äldreomsorg i framkant
Under 2017 har huvuduppdrag Hälsa bidragit till och upp-
nått ett flertal mål för kommunens utveckling. Verksamheten 
har en ekonomi i balans parallellt med en god utveckling av 
kvalitet och kundnöjdhet. Tillsammans ger det förutsätt-
ningar för ett långsiktigt hållbart arbete så att kommunfull-
mäktiges antagna strategi för framtidens äldreomsorg kan 
uppnås. Strategin innehåller sex strategiska fokusområden 
med målsättningen ”Lev stärkt – hela livet”. Under året har 
verksamheten utarbetat en plan för genomförande, som 
godkändes av kommunfullmäktige i maj månad. 

Några områden som särskilt lyfts fram i strategin är ex-
empelvis problematiken kring ensamhet och utveckling 
av nya sätt att arbeta med vardagsrehabilitering för att 
stärka den äldres möjlighet att klara sig självständigt. 
Med fokus på dessa områden har den utåtriktade verk-
samheten inom huvuppdrag Hälsa utvecklats till en na-
turlig del inom samtliga verksamhetsområden. Ett sätt att 
stärka verksamheten och öka stödet för de äldre har varit 
genom en satsning på volontärer. Under året har antalet 
volontärer stadigt ökat och två projekt har permanentats; 
måltidsvän och besöksvän. Båda projekten syftar till att 
förebygga ensamhet och isolering. Fler mobila träffpunk-
ter har startats, därigenom nås fler äldre och utbudet i 
träffpunktsverksamheten har breddats. 

Den demografiska utvecklingen är en av Ängelholms 
kommuns utmaningar då andelen äldre, 80 år eller mer, 
är högre än i riket. I Sverige är 6,0 % av befolkningen 80 
år eller äldre och motsvarande siffra för Skåne är 5,4 %. 
I Ängelholm är 6,6 % 80 år eller äldre, det innebär fler 
äldre som behöver vård och omsorg i olika omfattning. 
Ängelholms kommun behöver rustas för äldreomsorgens 
framtida utmaningar och 2015 års nya organisationsmo-
dell, såväl på kommunövergripande nivå som på huvud-
uppdrag Hälsas nivå, har under landat och gett en rad 
önskvärda effekter. Fokus har flyttats från att skapa ord-
ning och reda till att skapa kontinuitet och kvalitet för en 
äldreomsorg i framkant.  

Kvalitet, kompetens och tillit 
Huvuduppdrag Hälsa utvecklar ständigt verksamheten 
för att lösa utmaningarna för framtidens äldreomsorg. 
En del i detta är att höja kompetensen inom hälso- och 
sjukvård genom att erbjuda akademisk specialisttjänstgö-
ring (AST) för sjuksköterskor där utbildningen är en del 
av anställningen. Ängelholms kommun är först ut med 
detta i Skåne. Initiativet är viktigt för att skapa tydliga 
karriärvägar för sjuksköterskor, höja kompetensen och 
bli attraktiva som arbetsgivare.

Huvuduppdrag Hälsa



 43

En annan utmaning är bristen på rätt kompetens inom 
vården. Ett spännande samarbete har därför påbör-
jats med Lärande och familjs vuxenutbildning, ”projekt 
skugga”. Det är en 20 veckor lång utbildning som riktar 
sig till nyanlända som läser SFI (svenska för invandra-
re) och är intresserade av att jobba med omvårdnad eller 
som har arbetat inom vårdyrket i sitt tidigare hemland. I 
utbildningen varvas kurser i svenska, med inriktning på 
det språkbruk som används inom vården, med kurser i 
vård- och omsorgsarbete och skuggning i verksamheten. 
Under 2017 deltog 19 personer i projektet. 

Under året har Huvuduppdrag Hälsa startat kampanjen 
Älska Äldreomsorgen. Syftet med kampanjen är att syn-
liggöra medarbetarna och det fantastiska arbete som ut-
förs varje dag. Det huvuduppdrag Hälsa önskar uppnå 
med kampanjen är att locka fler att arbeta inom äldre-
omsorgen, men också att belysa vilket givande och varie-
rande arbete det är.

Arbetet med att förbättra kvaliteten på verksamheten har 
gett tydliga resultat. Kundnöjdhetsundersökningar visar 
att brukares och närståendes nöjdhet ligger på en stabilt 
hög nivå. Inom särskilt boende är 88 % nöjda med sitt 
särskilda boende. Inom bo bra hemma är 93 % nöjda 
med sin hemtjänst. En parameter som särskilt sticker ut 
är bemötandet från personalen, där 99 % nöjda är med 
bemötandet inom bo bra hemma och inom särskilt boen-
de är siffran 98 %. 

Huvuduppdrag Hälsa bjöd under hösten in till utbild-
ningsforum och satte fokus på att våga mötas i svåra 
samtal mellan äldre, närstående och medarbetare. Ut-
bildningsforumet samlade närmare 700 medarbetare, där 
också representanter från kommunens privata vårdgivare 
deltog.

Kundtjänst har arbetat systematiskt med coaching av 
medarbetare för att garantera kvaliteten i alla kundmö-
ten och för att stärka medarbetarna i sin yrkesroll. Det 
resulterade i att Kundtjänst återtog 1:a platsen i Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) servicemätning i till-
gänglighet och bemötande via telefon och e-post. 

God hälsa, livskvalitet och välbefinnande
Huvuppdrag Hälsas demensboenden har börjat utbild-
ningscertifieras av Silviahemmet. Det innebär att all per-
sonal på boendet blir utbildade i syfte att kunna bidra till 
högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras 
anhöriga. Målet med certifieringen är att införliva ett hel-
hetsperspektiv i vården och omsorgen om de demens-

sjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kom-
petensutveckling samt regelbunden reflektion. Syftet är 
också att hålla verksamheten à jour inom forskning och 
evidensbaserade metoder.

Träffpunktsverksamheten har satsat på olika hälsofräm-
jande aktiviteter, inte minst genom de gym som skapats 
på flera boenden. På Solhaga vårdboende har man an-
lagt en boulebana och en SPA avdelning har utvecklats 
på Åsbytorp. Verksamheterna har bidragit till att skapa 
fungerande rutiner i vardagen för att stötta både boende 
och besökare till en bättre hälsa ur flera aspekter.  ”Balan-
sera mera” är en kampanj av Socialstyrelsen med tips och 
råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. I oktober må-
nad uppmärksammade huvuduppdrag Hälsa tillsammans 
med Projekt Hälsostaden kampanjen och bjöd in till en 
heldag med föreläsningar och inspiration på temat mat, 
motion och medicin. 

Huvuduppdrag Hälsa har tillsammans med Kultur och 
stad beviljats 150 tkr i bidrag från Region Skåne för att 
driva ett kulturprojekt för äldre. Projektet DÅ-tid/NU-
tid är en satsning som ska öka delaktigheten i kulturlivet 
inom äldreomsorgen. 

Utveckling, samverkan och samordning 
Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har utarbetats i samver-
kan mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Avtalet 
består av en grundöverenskommelse och en utvecklings-
plan. Avtalets utvecklingsplan tydliggör vad parterna suc-
cessivt ska leva upp till fram till 2020, då en ny gemensam 
vårdform ska vara fyllt utbyggd. För att framgångsrikt 
leva upp till avtalets intentioner krävs en väl utvecklad 
dialog mellan kommun och primärvård. Under 2017 har 
därför olika mötesforum mellan dessa två parter anord-
nats. Ett arbetssätt som kommer fortsätta och utvecklas 
under 2018.

Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 
ett samarbete genom projektet Hälsostaden. Genom 
Hälsostaden har en gemensam organisation för Region 
Skånes vård och kommunens omsorg skapats, en så kall-
ad sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag. 
Inom ramen för projektet drivs korttidsenhet och mobilt 
akutteam. Projektet har förlängts till 30 juni 2018. Yt-
terligare ett sätt som förstärker den sömlösa vården är 
att Ängelholms kommun är den enda kommun i Skåne 
och bland de få kommuner i Sverige som producerar i 
Nationell Patientöversikt (NPÖ).  NPÖ är en samman-
hållen patientjournal mellan landsting, primärvård och 
kommun. 

HUVUDUPPDRAG HÄLSA
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Hemtjänsten den nya innovativa arbetsplatsen
Huvuduppdrag Hälsa har skapat en digital ersättnings-
modell som ger förutsättningar för nya innovativa lös-
ningar för att förbättra och förnya vård och omsorg i 
kommunen. Det är ett digitalt verktyg som knyter ihop 
alla hemtjänstens system på ett effektivt sätt, för att kun-
na följa det dagliga arbetet, minska administration och 
förenkla verksamheten. Målsättningen är att automatisera 
processer som i dag görs manuellt, men även att tillgodo-
göra data på ett enkelt och lätthanterligt sätt.

Den digitala resan startade redan hösten 2015. Först fick 
biståndsenheten en ny digital handläggning. Därefter in-
fördes mobiltelefon som arbetsredskap inom hemtjäns-
ten med möjlighet till digital schemaläggning, dokumen-
tation och kontakt med kollegorna. Även ett system för 
hälso- och sjukvårdspersonal har införts där beställningar 
skickas digitalt till hemtjänsten.

Den digitala transformationen inom äldreomsorgen så 
här långt möjliggör bättre uppföljning, snabbare besluts-
process liksom ökad transparens. Den bidrar också till att 
öka attraktiviteten och förbättra arbetsmiljön för medar-
betarna som erbjuds en innovativ arbetsplats. Likaså op-
timeras resursanvändningen och samordningen mellan 
verksamhetens olika områden. I slutändan ges brukarna 
högre kvalitet på såväl service som tillgänglighet.

Ekonomisk analys
Huvuduppdrag Hälsas nettokostnad 2017 uppgår till 
519,7 mnkr vilket innebär ett överskott på 8,8 mnkr (1,7 
%) mot tilldelad budgetram. En åtgärdsplan för att få en 
budget i balans inom tre år (2015-2017), har genomförts 
med mycket god effekt. Planen innehöll effektivisering-
ar avseende lokaler och verksamhet samt förenkling och 
förbättring av arbetsprocesser genom digitalisering. 

Överskottet är ett resultat av införandet av ett nytt ar-
betssätt gällande handläggning av bistånd och planering 
av hemtjänst. Vidare har medel från Socialstyrelsen avse-
ende ökad bemanning i äldreomsorgen förbättrat resulta-
tet. Det i kombination med ett minskat vårdbehov under 
årets första fem månader, där organisationen ställde om 
verksamheten och mötte upp förändringen på ett bra 
sätt, har bidragit till den positiva avvikelsen. Vidare har 
en översyn av Hälsas boendeplaceringar genomförts för 
att hitta möjligheter att lösa dessa internt. Trygghetsjour-
ens larmcentral har avvecklats för att istället anslutas till 
en trygghetscentral i extern regi, och en översyn av olika 
inköpsprocesser har genomförts. Åtgärderna har imple-
menterats utan att ge avkall på verksamhetens kvalité och 
innehåll.

Sammantaget har ett antal försiktighetsåtgärder vidtagits 
bland annat genom att inte fördela ut hela budgeten till 
verksamheten då det funnits osäkerhetsfaktorer kring vo-
lymökningar inom äldreomsorgen och införandet av ett 
nytt ersättningssystem.

Huvuduppdrag Hälsas intäkter består främst av vårdav-
gifter och hyresavgifter/hyror. Intäkterna uppgår till 
187,7 mnkr. Kostnaderna består av äldreomsorg, kund-
tjänst och stödfunktioner vilka uppgår till 707,5 mnkr. 

En utmaning under året har varit att kvalitetssäkra samtli-
ga arbetsprocesser och ett nytt arbetssätt inom hemtjäns-
ten, detta arbete fortgår under kommande år. Utveckling-
en inom vård och omsorg går mot att allt fler vill bo kvar 
hemma längre, vilket i sig medför en ökning av personer 
som är i behov av hjälp och stöd av sjuksköterska, fysio-
terapeut eller arbetsterapeut. Idag har verksamheten svårt 
att klara kompetensförsörjningen vilket bidrar till ökade 
kostnader för inhyrd personal. 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 1,7 mnkr, vilket är 
4,7 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen är i huvudsak 
kopplad till digitala nycklar inom hemtjänsten som på 
grund av försenad implementering förväntas vara in-
fört till våren 2018. Vidare pågår arbete för att montera 
laddstolpar till elbilar, vilket beräknas vara på plats i april 
2018. Renovering av kök och matsalar pågår vid flera 
särskilda boenden vilket gör att inköp av möbler har se-
narelagts. Även investeringar på Kundtjänst kommer att 
skjutas upp till 2018.

Det totala antalet årsarbetare har förändrats obetydligt 
jämfört med 2016, däremot pågår hela tiden volymför-
ändringar i verksamheten som påverkar behovet av per-
sonal. Totalt 89 procent av huvuduppdrag Hälsas tillsvi-
dareanställda medarbetare har en sysselsättningsgrad på 
75 procent eller mer. Huvuduppdrag Hälsa har till största 
del medarbetare som är kvinnor där en lägre sysselsätt-
ningsgrad är vanligare.

Huvuduppdrag Hälsa
mnkr 2016 2017

Verksamhetens intäkter 101,0 187,8

Verksamhetens kostnader 610,8 707,5

Verksamhetens nettokostnader 509,8 519,7

Budgetavvikelse -4,2 8,8

Nettoinvesteringar 3,0 1,7

Antal årsarbetare 679 684



 45

Framtid
Huvuduppdrag Hälsas digitala transformation
Ängelholms kommun arbetar målmedvetet med digita-
la lösningar inom äldreomsorgen för att möte de äldres 
berättigade krav och förväntningar på trygghet, tillgäng-
lighet och valfrihet. I framtiden ska all signering av läke-
medel ske digitalt. Under 2018 ska ett pilotprojekt med 
mobilt arbetssätt på ett särskilt boende testas. Samtliga 
verksamheter ska kvalitetsäkras genom digitalisering av 
registrering av avvikelser som exempelvis utebliven med-
icinering eller fallskador. Målsättningen under 2018 är att 
alla nyanställda ska ta del av en digital introduktion. För 
att möjliggöra användningen av välfärdsteknik behövs en 
god och stabil infrastruktur med en tillförlitlig uppkopp-
ling i samtliga utrymmen. Målet är att samtliga särskilda 
boenden ska ha tillgång till wifi-uppkoppling inom en 
treårsperiod.  Nästa steg mot en mer effektiv och säker 
hemtjänst är att göra den nyckelfri och det arbetet pågår 
och blir klart våren 2018. Vidare ska e-handel införas i 
hemtjänsten.

Den digitala resan har hittills haft stort fokus på att ef-
fektivisera arbetsmetoder och förenkla processer. Ytterst 
handlar det om att kvalitetssäkra verksamheten och hus-
hålla med verksamhetens resurser. Fokus härefter kom-
mer vara att satsa på digitala verktyg som syftar till att 
höja livskvalitén för de äldre. Verktygen ska underlätta 
delaktighet och självständighet.

Kundtjänst implementerar och administrerar under 2018 
ett nytt digitalt forum för frågor och åsikter med syfte 
att öka öppenheten och transparansen gentemot våra 
medborgare, besökare och företagare. För att förbättra 

servicen till våra kunder kommer Kundtjänst att utföra 
en kundnöjdhetsundersökning gentemot de kunder som 
varit i direktkontakt via telefon, mejl eller fysiska besök 
under en 15 månaders period med start i januari 2018. 

Nya lagkrav och avtal
Att heltid blir norm inom vård- och omsorg är en fram-
tidsfråga. Det är ett led i arbetet för att locka fler att ar-
beta inom vård- och omsorg men också ett sätt att öka 
jämställdheten. Huvuduppdrag Hälsa behöver rekrytera 
175 nya medarbetare fram till 2023. En plan för att införa 
heltid som norm i Ängelholms kommun ska finnas på 
plats 2018. 

En ny lag träder i kraft 2018 - Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. En orsak till förändring-
en är att patienter som inte behöver sjukhusvård ligger 
kvar i onödan. Det kommer innebära att kommunernas 
betalningsansvar träder i kraft tre dagar efter meddelande 
om att en patient är utskrivningsklar från sjukhuset istäl-
let för som dagens sju dagar. Processen för hemtagning 
för de som behöver vård- och omsorg efter hemkomsten 
behöver förändras. Huvuduppdrag Hälsa förbereder sig 
därför genom att förändra rutiner och arbetssätt.

Den demografiska utvecklingen
De kommande åren medför en större demografisk för-
ändring, när den stora 40-talistgenerationen uppnår en 
ålder över 80 år. Det innebär att en stor grupp kommer 
upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar. År 
2025 kommer det finnas cirka 130 fler personer i åldern 
80-100 år än i dagsläget, vilket medför att behovet av 
platser på vårdboende ökar.

HUVUDUPPDRAG HÄLSA

Genom digital utveckling 
möts de äldres krav 
och förväntningar på 
trygghet, tillgäng lighet 
och valfrihet.
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Årets verksamhet
God livsmiljö
Huvuduppdrag Samhälle har under 2017 arbetat med att 
förstärka kvaliteter som finns i vår natur- och stadsmiljö. 
Parken vid nya Tullportsbron och Vita räck skapar såväl en 
förlängning av Storgatan som en attraktiv miljö i anslutning 
till ån. Arbetet med att bevara och förstärka våra stränder 
är ständigt pågående. Genom att busslinjen ut till Havsba-
den permanentas under året förstärks stadens koppling till 
havet. Förlängningen av Nybroleden (vandringsled) tjänar 
samma syfte. Under 2017 har Huvuduppdrag Samhälle 
börjat se över tätortens cykelpassager och arbetet kommer 
att pågå i minst tre år. Varje år byggs 10-20 cykelpassager.

Huvuduppdrag Samhälle har fortsatt föra ut kulturen i 
stadsmiljön på olika sätt. Praktiserandet av 1 % -regeln 
gällande konstnärlig utsmyckning har ökat andelen of-
fentliga verk. Exempel på detta är konstverken på den 
nybyggda Nyhemskolan (Pia Hedströms skulpturala 
verk Kalejdoskop och Markus Åkessons omdebatterade 
konstverk Sleeping Beauty). 

Barnkonventionsveckan är numera ett återkommande 
arrangemang som genomförs i samverkan med huvud-
uppdrag Lärande och familj. De populära hängmatte-
biblioteken har utökats och är numera fem, varav ett på 
Vejbybadet.

Huvuduppdrag Samhälle har under 2017 köpt in två 
skurrobotar som rengör golven i korridorer och allmänna 
ytor på Nyhemsskolan och Rönnegymnasiet. Detta för 
att ge en god och trivsam miljö i våra skolor samt för att 
minska förslitningsskadorna på personalen i kommunens 
städorganisation. 

Under de senaste åren har en satsning gjorts för att öka 
andelen ekologiska livsmedel i den mat som tillreds och 
serveras. Under 2017 uppgick andelen ekologiska livs-
medel till 24 %, vilket är en förbättring i förhållande med 
föregående år då andelen uppgick till 21 %. 

Under året har huvuduppdraget i större utsträckning 
än förra året kunnat genomföra tillsyn av verksamheter 
och förebyggande arbete som kan påverka medborgar-
nas hälsa eller miljön. Antalet klagomål från allmänheten, 
exempelvis på buller, har ökat och mycket resurser har 
även lagts på detta område för att kunna följa upp och vid 
behov vidta åtgärder.

Mötesplatser 
I takt med att omvärlden förändras är nytt grepp är att 
jobba med mobila mötesplatser. Under sommaren pla-
cerades en mötesplats i Hjärnarp med såväl sport- som 
kulturinslag. Den fick ett mycket gott genomslag hos 
medborgarna i området.

Huvuduppdrag Samhälle
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Flytten av den öppna fritidgårdsverksamheten till helt 
nya och ändamålsenliga lokaler har betytt ett lyft för verk-
samheten och ungdomarna i kommunen. Lokalerna har 
utformats i dialog med besökarna och Ängelholm har 
nu en fritidgård i toppklass. Fritidsgårdens gamla lokaler 
har övertagits av de två kulturföreningarna Askungar och 
Spectaculus som nu får en bra miljö för sin barn- och 
ungdomsverksamhet. Arbetet med nyanlända och inte-
grationsfrågor är nu en del av den ordinarie verksamheten 
och stimulerar till berikande möten mellan människor. 
Exempel på detta är bland annat språkcafé på stadsbiblio-
teket, internationellt café på Kronohäktet och fritidsgård 
för nyanlända i Skälderviken.

Under 2017 har det investerats i flera nya träningsan-
läggningar i kommunen. En ny idrottshall med plats för 
250 åskådare uppfördes på Nyhem i samband med re-
noveringen av skolan. Vid arenaområdet anlades sex fot-
bollsplaner med tillhörande moduler för omklädnad och 
dusch. I samband med nybyggnationen har även tillgäng-
ligheten för bilister setts över och den nya anläggningen 
kommer  även att fungera som en översvämningsyta vid 
extremväder.

Kraftsamlingsprojekt Stadsodling har påbörjats och i 
samverkan med Ängelholmshem har en mötesplats för 
stadsodling skapats i Tegelbruksparken. Andra exempel 
på offentliga aktiviteter är de bemannade och kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteterna vid stranden och skateparken. 
En generationsöverskridande mötesplats är Skaparbibblan 
både unga och gamla på ett lekfullt sätt fått möta ny teknik.

Upplevelser
Genom Land Art, Street Art, gatuteater och konserter 
på Rönne brygga har ängelholmare och besökare fått 
möta konsten och kulturen utanför dess traditionella 
rum. Årets Ljusfest, den 52:a i ordningen, arrangerades 
för första gången av Kultur och stad inom Huvudupp-
drag Samhälle. Nytt för året var tillfälliga ljusinstallationer 
längs å-promenaden och den permanenta ljussättningen 
av Pyttebron tändes upp i samband med Ljusfesten. Även 
sommarens musikaliska program, Njutbart, fick Rönne 
brygga som spelplats med god publiktillströmning

Under juli månad fick Kronoskogen återigen besök av tre 
konstnärer, denna gång inom ramen för det interregio-
nala projektet (X)Sites – Land Art, som visar konstnärlig 
gestaltning längs Kattegattleden under perioden 5 augusti 
- 5 oktober.

Vattenhuset invigdes i februari och här har Ängelholmar-
na åter fått tillgång till ett nytt och attraktivt badhus i cen-
tralorten. Samtidigt har Toftabadet renoverats och kom-

munen har nu två välfungerande badhus. Den tillfälliga 
lösningen i Simmarnas hus stängdes i juli månad.

Den hållbara staden
Huvuduppdraget arbetar kontinuerligt för att förbättra 
möjligheten för medborgare och företag att lämna in sina 
handlingar samt skriva tydliga beslut, skrivelser och infor-
mationsmaterial. Under året har verksamheten Miljö och 
Bygg fortsatt att utveckla sin digitala service och omarbe-
tat mallar för att göra dem mer lättlästa. Under året har 
verksamheten även fokuserat på att utveckla hemsidan. 
Under 2017 fick 55 % av alla bygglovsärenden fått ett 
beslut inom fyra veckor där lagen föreskriver ett beslut 
inom tio veckor.

Huvuduppdrag Samhälle arbetar för att utveckla och 
bygga den attraktiva staden. Under 2017 har flera viktiga 
projekt genomförts för att skapa förutsättningar för att 
få staden att växa och vara attraktiv. Exempel på dessa 
projekt är Fridhem - ett av Ängelholms största utveck-
lingsområden där det första spadtaget togs 2017. Den 
första fastigheten ”Startpistolen 1” såldes under hösten 
och blev startskottet för den fortsatta utvecklingen av 
bostadområdet.

Invigning av en ny gång- och cykelväg över Rönneå - 
Tullportsbron. Under hösten stängdes bron av tillfälligt 
för att åtgärdas på grund av undermålig målning vilket 
påverkar rostskyddet. Ängelholms kommun köpte även 
under 2017 in Nybroskogen och Kronoskogen. Framtida 
politiska beslut och viljeinriktningar avgör hur områdena 
skall utvecklas och användas framöver. 

Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering 
och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kom-
mun. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna för-
sörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen 
och för att möta den framtida successivt ökade belast-
ningen orsakad av förväntad befolkningsökning. Bland 
annat har Ängelholms kommun byggt ut kommunalt vat-
ten och avlopp till elva fastigheter längs Boarpsvägen ut-
anför Hjärnarp. Andra stora projekt som ligger på entre-
prenad i år är bland annat en större avloppsledning som 
ska byggas längs Klippanvägen mellan E6:an i öster och 
ner till pumpstationen vid Pyttebron i väster. Det pågår 
även en upphandling för en ny spillvattenpumpstation 
väster om Pyttebron.

Under hösten 2017 antogs planprogrammet för Stations-
området. Det anger en viljeinriktning om fortsatt utveck-
ling av stationsområdet och öppnar upp möjligheten att 
utveckla stationsområdet till en attraktiv stadsdel med 
bostäder och näringsliv.

HUVUDUPPDRAG SAMHÄLLE
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Ekonomisk analys
Skattefinansierad verksamhet
De totala nettokostnaderna i driftredovisningen för den 
skattefinansierade delen av huvuduppdrag Samhälle är 
202,9 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 
5,3 mnkr. Huvuddelen av ekonomin faller under kom-
munstyrelsen, där nettokostnaderna uppgår till 190,5 
mnkr. Resten, 12,4 mnkr tillhör Myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsens resultat är 4,6 mnkr bättre än budge-
terat. Huvudförklaring till denna positiva avvikelse är 5,1 
mnkr lägre kapitalkostnader än budgeterat, vilket är en följd 
av att flera större pågående investeringsprojekt inte avslutats 
och därmed inte genererat avskrivningar och internränta. 

Verksamhetsområdet Kultur & stad redovisar nettokost-
nader på 181,9 mnkr och ett överskott mot budget på 2,8 
mnkr. Den största enheten, Stadsmiljö, noterade en bud-
getavvikelse på 1,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre 
kapitalkostnader, högre intäkter från parkeringsavgifter 
och parkeringsböter, samt lägre kostnader för vinterväg-
hållning och en uppskjuten busslinje. En del av överskot-
ten inom Stadsmiljö omsattes under året i en rad extrain-
satser för parker, stränder, gatubeläggning och belysning. 

Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisar en ne-
gativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Personalomsättningen 
på kart- och mätenheten har varit stor under året, vilket 
lett till intäktsbortfall. Likaså var projektenheten under-
bemannad, vilket också medfört underskott. Planenheten 
och Mark & exploatering däremot redovisar överskott. 
Arbetet med detaljplaner är fortsatt intensivt.

Måltidsservice noterar ett resultat på +0,3 mnkr. Överskot-
tet har främst uppkommit i skolorna, där livsmedelskost-
naderna i många kök har varit klart lägre än budgeterat. 
I stället har personalkostnaderna inom vårdboendeverk-
samheten varit högre än planerat. 

Lokalvårdsservice lämnade vid årets slut tillbaka 0,4 mnkr 
till beställarna som en följd av att personalkostnaderna 
och kostnaderna för fönsterputsning varit lägre än väntat. 

Resultatet för Intraprenad är enligt budget. Försäljning av 
massor balanserade en del extra kostnader för förberedel-
ser inför flyttning till nya lokaler. 

Myndighetsnämnden ansvarar för vissa skattefinansierade 
verksamheter som också ingår i huvuduppdrag Samhälle. 
Nettokostnaderna för dessa år 2017 är 12,4 mnkr, vilket 
är 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet förklaras av 
personalvakanser. Nettokostnaden för bostadsanpassning 
är för året 3,8 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än 2016. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp 
(VA), visar för året ett negativt resultat på -5,0 mnkr, 
vilket var 0,2 mnkr sämre än budget. Kostnaderna till 
Sydvatten för inköpt vatten ökade med 0,6 mnkr jämfört 
med 2016 till 6,8 mnkr. Brukarnas avgifter sjönk med 1,4 
mnkr till 61,6 mnkr, vilket var en följd av ett år med ovan-
ligt mycket regn och följaktligen lägre förbrukning. Under 
året togs också stora underhållskostnader på bland annat 
pumpstationer. Avskrivningarna ökade med 1,1 mnkr till 
16,1 mnkr. Räntekostnaderna uppgick till 2,4 mnkr, vilket 
tack vare lägre räntenivåer minskade kostnaden jämfört 
med 2016. Det negativa resultatet för VA-verksamheten 
innebär att skulden till abonnenterna minskar från 15,3 
mnkr vid årets början till 10,3 mnkr. 

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verk-
samheten omfattade 130,2 mnkr, medan de redovisade 
utgifterna uppgick till 186,4 mnkr, en budgetavvikelse på 
-56,2 mnkr. Mer rättvisande i jämförelse med budget är 
att exkludera inköpet av skog för 72 mnkr. Då stannar 
de totala utgifterna på 114,4 mnkr. Denna nivå var 6,6 
mnkr högre än 2016. Anläggning av nya träningsplaner 
var med 45,6 mnkr det största enskilda projektet under 
2017. Grusplan på Skäldervikens idrottsplats uppgick till 
5,0 mnkr och ny asfaltbeläggning till 8,4 mnkr. 4,7 mnkr 
lades på gatubelysning, 3,1 mnkr på gång- och cykelvägar 
och 7,0 mnkr på en ny friidrottsanläggning. 

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verk-
samheten (VA) omfattar 106,0 mnkr och utfallet är 82,5 
mnkr (+23,5 mnkr). Utfallet är 7,6 mnkr högre än 2016. 
Den enskilt största avvikelsen från budget (+11,7 mnkr) 
finns i projekt för utbyggnad av avloppsreningsverket, 
som blivit något förskjutet i tid. Utbyggnaden av va-nätet 
står för 29,7 mnkr. Andra större projekt under året var 
Företagargatan, Lönnvägen och Klippanvägen. 

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter på 28,0 
mnkr och 17,7 mnkr i inkomster. 

Huvuduppdrag Samhälle
mnkr 2016 2017

Verksamhetens intäkter 363,4 358,8

Verksamhetens kostnader 538,0 561,7

Verksamhetens nettokostnader 174,6 202,9

Budgetavvikelse 7,5 5,3

Nettoinvesteringar 169,2 268,9

Antal årsarbetare 310 326
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Framtid
Barnkonventionen kommer med all sannolikhet att blir 
lag och detta kommer att sätta fokus på barnrättsfrågor-
na, exempelvis kommer det att stärka barnperspektivet i 
detaljplanearbetet.  

Under 2017 slutfördes regeringens Klimatanpassningsut-
redning. I rapporten kom man fram till en del konkreta 
lagändringar, som troligen börjar gälla från och med juli 
2018. Det kommer till exempel att leda till högre pröv-
ningskrav i detaljplane- och bygglovsskedet vad gäller kli-
matrisker för framtida byggnader.

Nya krav i Miljöbalken på utförligare miljökonsekvens-
beskrivning för projekt. Från och med 2018 kan detta på-
verka kommunens arbete med strandfodringsansökning-
ar. Det har även aviserats en förändring av tobakslagen 
som om den går igenom kommer det att ställa högre krav 
på tillsyn och tillståndsmyndigheten.

I en utredning som Sveriges Kommuner och Landsting 
gjort tillsammans med Trafikverket kring gatubelysning 
föreslås att Trafikverket tar över belysningsanläggningar 
som har mer än 50 % kvar av sin livslängd. Det innebär 
att kommunen måste rusta upp eller ta bort mycket av 
gatubelysningen på Trafikverkets vägar de närmaste tio 
åren.

En översyn av föreningsbidragen pågår som syftar till en 
rättvisare fördelning och ökad transparens. De nya för-
eningsbidragen börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Under 2018 kommer planering av ett framtida stadsbibli-
otek samt etablering av ersättningslokaler att vara i fokus.

Under de kommande två åren kommer projektet att byg-
ga ut avloppsreningsverket att pågå och antaget planpro-
gram för stationsområdet skapar förutsättningar för att 
gå vidare med antagande av detaljplaner i området. Det 
första detaljplanearbetet är påbörjat för uppförande av 
flerbostadshus om 5 - 8 våningar med ca 270 lägenhe-
ter, två LSS-boenden samt verksamhetslokaler inom Sta-
tionsområdet.

Fridhemsområdet kommer att fortsätta växa med ett 
kvarter om året de närmaste åren.  Nya bostadshus kom-
mer att uppföras i anslutning till Rönne å mellan Nybron 
och Pyttebron. 

Ett annat exempel på påbörjade detaljplanläggningar un-
der 2017 är en ny transformatorstation vid korsningen 
Klippanvägen/Kristian den II:s väg. Transformatorsta-
tionen ska ersätta flera äldre anläggningar och ge utrym-
me för framtida expansion.

Miljö och bygg kommer under 2018 att fortsätta digitali-
seringen av verksamheten och genomföra åtgärder som 
underlättar för medborgarna att göra rätt. Satsningen på 
att klarspråka skrivelser kommer att fortsätta liksom att 
säkerställa kvalitet och rättsäkerhet. 

HUVUDUPPDRAG SAMHÄLLE
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AB Ängelholmshem
Målredovisning
Kommunfullmäktige beslutar via ägardirektiv de över-
gripande målen för Ängelholmskoncernen. AB Ängel-
holmshem tolv mål som är grupperade under kommun-
fullmäktiges fyra perspektiv.

Medborgarfokus
Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjning-
en i Ängelholm

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 
bostäder per år i snitt. Mellan 2017-2021 planeras 370 
bostäder att uppföras, vilket motsvarar 74 bostäder per 
år i snitt. Ängelholmshem är inne i en expansiv fas och 
har pågående och planerade investeringar för 900 mnkr. 
Exempelvis uppförs kvarteret Saftstationen 4, vilket är 
ett av Ängelholmshems största projekt någonsin.

Ängelholmshem ska skapa en variation av boende-
alternativ i de kommundelar där bolaget verkar

Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, 
standard och i olika delar av kommunen. Under 2017 
bestod 79 % av Ängelholmshems bostäder av två rums- 
och tre rumslägenheter vilket är den storlek på lägenheter 
som efterfrågats mest av marknaden.

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska 
vara en öppen och inkluderande kommun

Under 2017 genomfördes en kundundersökning som 
bland annat visade att en tydlig majoritet av hyresgästerna 
är nöjda med Ängelholmshems service och att bostads-
områdena upplevs som trygga. Under året har 12 trygg-
hetsronder genomförts, vilket resulterat i att träd och 
buskar beskurits samt att fler lampor installerats.

Koncernsamordning

Flera lyckade underhållsprojekt har genomförts, exem-
pelvis har Ängelholmshem utfört stambyte och renoverat 
kök och badrum på delar av Villan och Heimdall samt 
bytt ett stort antal fönster och dörrar i fastighetsbestån-
det. Förutom underhålls- och ombyggnadsprojekt har 
Ängelholmshem fortsatt att installera fiber i fastigheter-
na, 92 % av Ängelholmshems bostäder har tillgång till 
fiber.

Effektiva verksamheter
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Fastigheternas energiförbrukning har minskat jämfört 
med föregående år och fordonsparken består nu av 50 % 
eldrivna fordon. Nya bostadshus uppförs som miljöbygg-
nad eller med motsvarande standard. Ängelholmshem är 
från och med 2017 miljödiplomerat enligt standard för 

svensk miljöbas, vilket innebär att ett miljöledningssystem 
har implementerats i syfte att skapa struktur och minska 
verksamhetens miljöbelastning. 

Samhällsutveckling
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god 
boendemiljö för barn och unga

Ängelholmshem har tillfört och byggt om sju mötesplat-
ser i bostadsområdena där hyresgästerna kan mötas och 
umgås med varandra. Exempelvis har torget i området 
Papegojan byggts om med utgångspunkt från barn och 
ungas behov. Torget har bland annat utrustats med en 
scen där spontana uppträden kan äga rum.

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företa-
gande, utbildning och kultur

Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun 
ska utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för 
människor och företag. Därför har Ängelholmshem un-
der året stöttat totalt 33 organisationer och evenemang 
som ägt rum i kommunen, exempelvis konstrundan och 
hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder även bland 
annat fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är 
simkunniga där ungefär 100 personer deltar varje år.

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och till-
växt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter

Arbetet med att göra Ängelholms kommun ännu bättre 
görs effektivast genom att samverka med andra aktörer. 
Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsut-
vecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms 
Näringsliv, branschorganisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun. Under 2017 har Ängelholmshem 
även stöttat ett stort antal föreningar som bidrar till att 
barn och unga kan idrotta.

Medskapande medarbetare
Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap

Arbetsmiljön och hälsan är god bland medarbetarna. Det 
bevisas bland annat av att korttidssjukfrånvaron var 2 % 
under 2017. Årets resultat i medarbetarundersökningen 
överträffade med god marginal det uppsatta målet.

Ängelholmshem ska bejaka mångfald
Under 2017 har andelen kvinnor inom Ängelholmshems-
koncernen fortsatt att öka. Inom många yrken i fastighets-
branschen är män kraftigt överrepresenterade och många 
gånger saknas kvinnliga sökande till vakanta tjänster. Trots 
det är andelen nyanställda kvinnor 42 %. Detta kan jämfö-
ras med 2016 då 35 % av de nyanställda var kvinnor.
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AB ÄNGELHOLMSHEM 

Ängelholmshem
mnkr 2016 2017

Nettomsättning 241,4 243,3

Resultat efter finansiella poster 19,4 14,8

Nettoinvesteringar 144,2 154,2

Balansomslutning 2 255,7 2 361,5

Soliditet, (%) 23,0% 22,3%

PERSONAL

Antal anställda (årsarbetare) 32,0 34,0

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%) 3,4% 6,5%

ÖVRIGT

Antal bostadslägenheter totalt (st) 3 048,0 3 074,0

Total lägenhetsyta (m2) 202 692,0 204 492,0

Outhyrt under året (%) 0,12% 0,11%

Årets verksamhet
Nya bostäder
Ängelholmshem har under året fortsatt att producera nya 
bostäder vilket har resulterat i att 24 lägenheter färdig-
ställts och ytterligare 36 har påbörjats. 2014-2017 färdig-
ställdes totalt 234 lägenheter, vilket ligger i linje med det 
uppsatta målet.

Ängelholmshem har byggt 48 bostäder på Klockarvägen i 
Strövelstorp, investeringen uppgår till 79 mnkr och bygg-
des i två etapper. De första 24 bostäderna, som ingår i etapp 
1, hade inflyttning vid årsskiftet 2016/2017. Etapp 2 med 
ytterligare 24 bostäder påbörjades under hösten 2016 och 
hade inflyttning under hösten 2017. Båda etapperna togs 
emot väl av marknaden och samtliga bostäder är uthyrda.

Ängelholmshem har sedan tidigare byggt 73 bostäder 
inom området Solskiftet i Munka-Ljungby. Under 2017 
har arbetet med att färdigställa den tredje och sista etap-
pen av Solskiftet pågått. Den sista etappen består av 36 
bostäder med planerad inflyttning under 2018. Bostäder-
na är fördelade på fyra huskroppar med två våningar. 

Intill Solskiftet har Ängelholmshem anlagt en stor park 
med bland annat en multiarena där barn och vuxna kan 
spela till exempel basket eller fotboll.

Under året har en fastighet på Garvaregatan förvärvats. 
Fastigheten ligger intill kvarter Rönnen, ett kvarter som 
Ängelholmshem äger sedan tidigare.

Sanering har genomförts av tomten på stationsområdet 
där Saftstationen 4 ska uppföras. Efter en arkitekt- och 
entreprenadtävling avseende 260 stationsnära lägenheter 
utsågs under året ett vinnande förslag. Juryn bestod av 
styrelsens ordinarie ledamöter och sakkunniga tjänsteper-
soner. I kvarteret kommer också två LSS-boenden med 
totalt 12 lägenheter att uppföras. Saftstationen 4 kommer 
att miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad, vil-
ket innebär att bland annat ritningar, beräkningar och re-
levanta miljörutiner måste godkännas av Sweden Green 
Building Council. Byggstart beräknas ske under 2018.

Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem 
fortsatt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter 
i hög takt. Ängelholmshems målsättning är att kunna er-
bjuda marknaden attraktiva och väl underhållna fastighe-
ter. Att underhålla fastigheterna är både en investering för 
framtiden och något som ökar trivseln för hyresgästerna.

Ekonomisk analys
Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår 
till 14,8 mnkr. Intäkterna har ökat med 1,9 mnkr sedan 

föregående år, vilket främst beror på att bolaget under 
året färdigställt nya lägenheter. Även hyreshöjningar på-
verkar intäkterna positivt. En hyresökning har skett med 
0,75 % i genomsnitt under 2017, vilket motsvarar ca 8 
kr/ kvm. I jämförelse med föregående år har driftskost-
naderna ökat med 1,8 mnkr, kostnadsökningarna beror 
i huvudsak på reparationer och fastighetsskötsel. Större 
projekt som genomförts under året är bland annat stam-
byte inklusive nya kök på Tusenskönan, nya fönster och 
dörrar på Odalmannen 2, byte av fönster på Papegojan 
och renovering av balkonger på Liljekonvaljen 12.

Trots nyproduktion har bolagets räntekostnader minskat 
på grund av ett lägre ränteläge. Upplåningen har ökat med 
100 mnkr till totalt 1685 mnkr. Hanteringen av ränteris-
ken är en viktig del i finansverksamheten. För att uppnå 
en effektiv och flexibel hantering av ränterisken används 
finansiella derivatinstrument, i enlighet med de riktlinjer 
och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy.

Framtid
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att öka befolk-
ningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. Bolaget 
planerar, med start 2018, att bygga 24 lägenheter med 
hög standard intill Rönne å i centrala Ängelholm. Husen 
kommer att byggas i direkt anslutning till det befintliga 
kvarteret Rönnen och alla lägenheter kommer att ha ute-
plats eller balkong. Totalt planerar Ängelholmshem att 
bygga 345 bostäder fram till 2021.

För att Ängelholmshem även i framtiden ska kunna er-
bjuda trivsamma bostäder i trygga områden måste bola-
get ha en långsiktigt stabil ekonomi. Överskottet måste i 
så stor uträckning som möjligt gå till underhåll, utveckling 
och nyproduktion. Genom att ta ansvar för det befintliga 
fastighetsbeståndet samt uppföra bostäder som efterfrå-
gas säkerställs att bolaget även i framtiden kan bidra till 
Ängelholms utveckling.
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AB Ängelholmslokaler
Målredovisning
Kommunfullmäktige beslutar via ägardirektiv de över-
gripande målen för Ängelholmskoncernen. AB Ängel-
holmslokaler har fem mål som är grupperade under kom-
munfullmäktiges fyra perspektiv.

Medborgarfokus
Koncernsamordning

Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta efter den upp-
rättade underhållsplanen. Under 2017 har omfattande 
underhållsarbete utförts, exempelvis har yttre underhåll 
gjorts på Strövelstorps skola, Magnarps skola, Åshaga 
vårdboende och Toftabadet. Ängelholmslokaler har ock-
så bytt ett stort antal fönster och dörrar i fastighetsbe-
ståndet.

Ängelholmslokaler vill att Ängelholms kommun ska vara 
nöjda med bolagets tjänster och därför har en kundun-
dersökning genomförts under 2017. Resultatet visade 
bland annat att Ängelholms kommun i stort är nöjd med 
den service och tjänster som Ängelholmslokaler tillhan-
dahåller men att informationen från Ängelholmslokaler 
gärna får bli bättre. Med anledning det kommer Ängel-
holmskoncernen anställa en kommunikatör för att för-
bättra information och kommunikation.

Effektiva verksamheter
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska 
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lo-
kaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som 
miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Ängel-
holmslokaler är från och med 2017 miljödiplomerat en-
ligt standard för svensk miljöbas, vilket innebär att ett 
miljöledningssystem har implementerats i syfte att skapa 
struktur och minska verksamhetens miljöbelastning.

Samhällsutveckling
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2,0

För att Ängelholms kommun ska nå det uppsatta målet 
gällande befolkningstillväxt samt att vara en kommun 
som är särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs 
bra lokaler för kommunal verksamhet. 

Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar även till att 
göra Ängelholms kommun attraktivt för företag, vilket 
skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling 
av kommunen. Ängelholmslokaler bidrar med att under-
hålla befintliga lokaler i högt tempo samt uppföra nya 
hållbara och attraktiva lokaler. Under året har exempelvis 

elever och personal flyttat in på nya Nyhemsskolan. Det 
pågår också förberedelser för att kunna uppföra ytterliga-
re en skola samt tre förskolor.

Medskapande medarbetare
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledar-
skap och medarbetarskap

Ängelholmslokaler arbetar ständigt för att skapa förut-
sättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön och häl-
san är god bland medarbetarna. Det bevisas bland annat 
av att korttidssjukfrånvaron var 2 % under 2017. Årets 
resultat i medarbetarundersökningen överträffade med 
god marginal det uppsatta målet.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald
Under 2017 har andelen kvinnor inom Ängelholmshem-
skoncernen fortsatt att öka. Inom många yrken i fastig-
hetsbranschen är män kraftigt överrepresenterade och 
många gånger saknas kvinnliga sökande till vakanta tjäns-
ter, trots det är andelen nyanställda kvinnor 42 %. Detta 
kan jämföras med 2016 då 35 % av de nyanställda var 
kvinnor.

Årets verksamhet
Bra lokaler för kommunal verksamhet
Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar till att göra 
Ängelholms kommun attraktivt för människor och före-
tag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv 
utveckling av kommunen.

I april 2017 flyttade elever och personal in på nya Ny-
hemsskolan. Skolan är 11 000 kvm och dimensionerad 
för 435 högstadieelever. I projektet ingick även en ny 
idrottshall med plats för 250 åskådare. Den nya skolan 
påbörjades i maj 2015. Under hösten 2017 revs den gamla 
idrottshallen och de tillfälliga paviljongerna flyttades. Sko-
lan miljöcertifierades enligt standard för miljöbyggnad. 

Under 2016 påbörjades byggnation av två LSS-boenden 
med sammanlagt 12 lägenheter på Jordgubbsfältet i Mun-
ka-Ljungby. Inflyttning skedde under hösten 2017. 

Ängelholmslokaler har under 2017 utfört ett omfattan-
de underhållsarbete på ägda och förvaltade fastigheter. 
Bland annat har yttre underhåll gjorts på Strövelstorps 
skola, Magnarps skola och Åshaga vårdboende, Toftaba-
det och ett flertal tillagningskök har byggts om. Ängel-
holmslokaler har också bytt ett stort antal fönster och 
dörrar i fastighetsbeståndet. Under året revs även Ros-
lundaskolan, verksamheten flyttade då in i paviljonger.

Ängelholmslokalers målsättning är att kunna erbjuda 
kommuninvånarna väl underhållna fastigheter. Bolagets 
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Framtid
Planering pågår för byggnation av Villanskolan. Skolan 
dimensioneras för 550 elever och en ny idrottshall med 
plats för 250 åskådare. När den nya skolan står färdig 
kommer den nuvarande skolan att rivas och verksam-
heten flytta in i den nya byggnaden. Villanskolan kom-
mer att miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad. 
Den nya skolan beräknas i dagsläget att kosta 320 mnkr. 
Projektet beräknas vara klart 2020.

Andra större projekt är bland annat tre nya förskolor, två 
i Ängelholm och en i Munka-Ljungby. Ombyggnation av 
stadsbiblioteket, bostäder i koncepthus Perstorp 1 samt 
ett nytt kök med matsal på Strövelstorps skola.

ambition är att ha en så effektiv förvaltning som möjligt 
med fokus på utveckling och långsiktigt ägande. Att un-
derhålla fastigheterna är en investering för framtiden och 
något som ökar trivseln för de medborgare som använder 
lokalerna.

Ekonomisk analys
Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster är ne-
gativt och uppgår till -0,4 mnkr. Resultatet har påverkats 
negativt av att underhållskostnaderna varit betydande, 
vilket främst beror på att fastigheternas underhåll är ef-
tersatt. Underhållskostnaderna uppgår till 33,5 mnkr i år. 
Ängelholmslokalers intäkter har ökat med 2,8 mnkr jäm-
fört med 2016. Det beror i huvudsak på att lokalytan har 
ökat jämfört med föregående år då bolaget har uppfört 
Nyhemsskolan samt LSS-boende i Munka Ljungby. 

Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med föregå-
ende år, vilket i första hand beror på att antalet anställda 
ökat. Ängelholmslokaler utför fler och mer omfattande 
tjänster i egen regi dessutom har fastighetsbeståndet ökat 
och kräver mer resurser. Driftkostnaderna har minskat 
med 12,3 mnkr, vilket beror på ett minskat antal beställda 
kundprojekt. Avskrivningarna har ökat med 10,3 mnkr 
jämfört med föregående, vilket beror på genomförda in-
vesteringar.

Ängelholmslokaler
mnkr 2016 2017

Nettomsättning 166,6 168,4

Resultat efter finansiella poster -5,2 -0,4

Nettoinvesteringar 123,4 147,5

Balansomslutning 1 210,9 1 270,8

Soliditet, (%) 20,2% 18,9%

PERSONAL

Antal anställda (årsarbetare) 39,0 43,0

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%) 2,0% 1,8%

ÖVRIGT

Total yta förvaltade verksamhetslokaler (m2) 219 000 228 000

AB ÄNGELHOLMSLOKALER

Under 2017 stod två nya LSS-boenden klara på Jordgubbsfältet i Munka-Ljungby.
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Kommunen och de kommunala bolagen kan tillämpa oli-
ka redovisning- och värderingsprinciper. Bolagen har följt 
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmän-
na råd (K3). Eventuella skillnader har inte justerats. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avseedda för stadigvarande bruk med en varak-
tighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om 
minst ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt 
klassificeras som anläggningstillgång. Anläggningstill-
gångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet 
med avdrag för planenliga avskrivningar. 

Avskrivning 
Övergång till komponentavskrivning av anläggningstill-
gångarna, i enlighet med RKR 11.4 materiella anlägg-
ningstillgångar, har genomförts. Större investeringar un-
der de senaste fem åren inom gator, gång- och cykelvägar 
och VA-verksamhet delades upp per komponent i 2014 
års bokslut. Under 2015 tog Ängelholms kommun fram 
ett mer detaljerat regelverk för komponentavskrivning 
som då togs i bruk. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-
ning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat 
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. I enlighet med RKR 18.1 In-
täkter från avgifter, bidrag och försäljningar så skuldförs 
investeringsinkomster i form av bidrag och avgifter och 
intäktsförs i samma takt som investeringen förbrukas.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer som läm-
nats av Rådet för kommunal redovisning (RKR), med 
nedan redovisade undantag angående värdering av förråd 
samt redovisning av finansiell leasing. 

Värderingsprinciper 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillfalla kommunen 
samt att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed och periodiseras till det år då vara 
levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar. 

Fordringar har upptagits till de belopp med vilka de beräk-
nas inflyta. Kundfordringar från 2016 och tidigare betrak-
tas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärde, om inget annat anges nedan. 

Klassificering 
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt-
ningar består i allt väsentligt enbart av belopp som för-
väntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv måna-
der räknat från balansdagen. Långfristiga fordringar och 
skulder förfaller till betalning efter mer än tolv månader 
efter balansdagen.

Sammanställd redovisning (koncernen) 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge 
en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställ-
ning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten 
bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag 
med ett kommunalt ägande om minst 20 %, om de är av 
väsentlig betydelse. 

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncer-
nen har upprättats enligt förvärvsmetoden med propor-
tionell konsolidering avseende ägd andel i bolagen. För-
värvsmetoden innebär att kommunens bokförda värde på 
aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens 
egna kapital vid förvärvstillfället. Interna mellanhavan-
den av väsentlig betydelse har eliminerats. Obeskattade 
reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts 
till eget kapital. 

Redovisningsprinciper

 Avskrivningstider
Maskiner och inventarier 3, 5, 10, 20 år
Konst obegränsad livslängd

Verksamhetsfastigheter 15, 20, 25, 30, 33, 40, 45, 50, 60, 80 år
Publika fastigheter
(gator, vägar, parker) 3, 10, 20, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år

Markreserv obegränsad livslängd
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Exploateringsredovisning 
Med markexploatering avses åtgärder att anskaffa, be-
arbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploa-
teringsverksamheten ingår därmed också att bygga kom-
pletterande gemensamma anordningar såsom gator, grö-
nområden, vatten och avlopp samt el-anläggningar. 

Utgifter för exploatering har fram till och med år 2014 
redovisats som omsättningstillgång. Försäljningarna re-
dovisades då mot resultaträkningen tillsammans med 
matchande kostnader (schablonkostnad enligt kalkyl) när 
äganderätten övergick till köparen. Anpassning till rå-
dande regelverk har genomförts från och med 2015 och 
alla projekt har gåtts igenom. De större pågående explo-
ateringsprojekt och tillgångar i ett exploateringsområde 
som kommunen har för avsikt att fortsätta äga redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga tillgångar, till exempel 
tomtmark till försäljning (och de kostnader som upp-
kommer för att få dem färdigställda) utgörs av omsätt-
ningstillgångar fram till försäljningstidpunkten. 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s prognos i december 2017, i enlighet med 
RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Pensionsåtaganden 
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovis-
ningslagen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 
Redovisning enligt blandmodellen innebär att pensioner, 
inklusive löneskatt, intjänade till och med 1997 behand-
las som en ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensions-
förmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner, inklusive 
löneskatt, som intjänats från och med 1998 redovisas 
årligen som kostnad i resultaträkningen och som avsätt-
ning i balansräkningen. Förpliktelser avseende pensions-
åtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
SKL:s beräkningsmodell, RIPS07 (riktlinjer för beräk-
ning av pensionsskuld). Pensionsåtaganden för anställda 
i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas en-
ligt BFN K3.

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pen-
sionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommu-
nens anställda för individuell placering.

Intern ränta 
I den interna redovisningen belastas verksamheterna 
med internränta som för 2017 uppgick till 1,75 %. 

Förråd 
Tillgångarna vid förrådet på Industrigatan, som uppgår 
till ett oväsentligt belopp, värderas till det inköpspris som 
gällde vid senaste inköpstillfället under 2016. Denna ru-
tin följer inte rekommendationen om att omsättningstill-
gångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet. 

Leasing 
Kommunen innehar avtal avseende fordonshyra teck-
nade med Autoplan, Swedbank AB, vilka inte fullt ut 
uppfyller kraven på finansiell leasing då avtalen omfattar 
tre år. Huvudregeln är därmed att dessa avtal betraktas 
som rena hyresavtal eller som operationell leasing. Avta-
len avseende hyra av fastigheter från kommunens heläg-
da fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. 
Kommunen följer därmed inte Rådet för kommunal re-
dovisnings rekommendation 13.2 Redovisning av hyres- 
och leasingavtal. 

Extraordinära poster 
Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraor-
dinära. 

Jämförelsestörande poster
Under 2016 gjorde Ängelholms kommun en förtida inlö-
sen på delar av kommunens pensionsåtaganden på 245,0 
mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt på 59,4 
mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen skedde genom 
köp av en pensionslösning, vilket kommer att medföra 
minskade kostnader för pensionsutbetalningar under 
kommande år.

Redovisningsmässigt innebär inlösen av de intjänade 
pensionsrätterna att kostnaden för framtida pensions-
utbetalningar belastade 2016. Pensionsinlösen betraktas 
som en jämförelsestörande post.

VA-verksamheten 
Vatten- och avloppsverksamheten ingår i kommunens 
samlade verksamhet. En särredovisning upprättas även 
över verksamheten. Årets underskott i VA-verksamheten 
minskar tidigare års överskott och nettot redovisas som 
kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden avser förutbe-
talda VA-avgifter från abonnenterna.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Resultaträkning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2017 Budget 2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1,2 664,0 524,2 669,2 873,1 881,8

Verksamhetens kostnader 2,3 -2 703,7 -2 571,5 -2 880,8 -2 767,1 -2 962,3

Avskrivningar 4 -61,9 -70,4 -63,0 -153,9 -143,3

Verksamhetens nettokostnader -2 101,6 -2 117,7 -2 274,6 -2 047,9 -2 223,8

Skatteintäkter 5 1 817,8 1 807,2 1 703,1 1 817,8 1 703,1

Generella statsbidrag och utjämning 6 331,4 323,3 290,9 331,4 290,9

Finansiella intäkter 7 17,4 12,8 19,6 5,1 6,5

Finansiella kostnader 8 -4,3 -5,2 -5,2 -44,5 -48,6

Resultat före extraordinära poster 60,7 20,4 -266,2 61,9 -271,9

Extraordinära intäkter - - - - -

Extraordinära kostnader - - - - -

ÅRETS RESULTAT 1 60,7 20,4 -266,2 61,9 -271,9
Resultat exklusive jämförelsestörande poster 60,7 20,4 38,2 61,9 32,5

Balansräkning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2017 2016 2017 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 390,1 1 148,2 4 469,5 4 019,5

Maskiner och inventarier 10 86,0 76,3 98,2 86,8

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter 11 654,8 654,2 42,1 41,6

Långfristiga fordringar 12 471,1 471,1 61,7 69,6

Bidrag till statlig infrastruktur 13 29,3 30,5 29,3 30,5

Summa anläggningstillgångar 2 631,3 2 380,3 4 700,8 4 248,0

TILLGÅNGAR
Förråd m.m 14 16,0 19,5 16,0 19,5

Kortfristiga fordringar 15 293,3 276,6 300,2 248,8

Kortfristiga placeringar 16 92,7 91,9 92,7 91,9

Kassa och bank 17 177,8 95,8 203,1 155,6

Summa omsättningstillgångar 579,8 483,8 612,0 515,8
SUMMA TILLGÅNGAR 3 211,1 2 864,1 5 312,8 4 763,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 18

Årets resultat 60,7 -266,2 61,9 -271,9

Resultatutjämningsreserv 15,7 9,7

Övrigt eget kapital 1 771,4 2 043,6 1 685,9 1 955,6

Summa eget kapital 1 847,8 1 787,1 1 747,8 1 683,7

AVSÄTTNINGAR 19

Pensioner och liknade förpliktelser 29,2 31,2 28,9 31,2

Uppskjuten skatteskuld - - 16,4 21,0

Summa avsättningar 29,2 31,2 45,3 52,2

SKULDER
Långfristiga skulder 20 751,0 561,4 2 822,9 2 330,4

Kortfristiga skulder 21 583,1 484,4 696,8 697,5

Summa skulder 1 334,1 1 045,8 3 519,7 3 027,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 211,1 2 864,1 5 312,8 4 763,8

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 22 423,9 439,6 423,9 439,6

Borgensåtaganden 23 2 215,6 2 011,7 143,7 134,5

Leasingavtal 24 0,7 2,9 0,7 2,9

Finansiella rapporter



 57

Kassaflödesanalys
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2017 2016 2017 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 60,7 -266,2 67,9 -271,9

Justering för av- och nedskrivning 61,9 63,0 153,9 143,3

Justering för avsättningar 25 -2,3 0,2 -10,1 -1,3

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 26 -1,2 -2,5 -0,7 4,2

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 119,1 -205,5 211 -125,7

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -32,6 -83,0 -51,4 -14,2

Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar -0,8 134,3 -0,8 -0,7

Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager -0,4 -0,1 -0,4 0,0

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder 109,9 46,4 -0,6 121

Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld - - - -

Omklassificering exploateringsfastigheter 3,9 19,4 3,9 19,4

Kassaflöde från rörelsekapital 80,0 117,0 -49,3 125,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 199,1 -88,5 161,7 -0,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -292,1 -203,4 -598,8 -475,4

Omklassificering av anläggningstillgångar -24,0 -22,4 -24,0 -22,4

Investeringsbidrag 4,4 15,0 4,4 15,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,0 5,7 3,3 5,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar 27 -0,7 -33,2 -0,7 -33,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 0,1 - 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -309,4 -238,2 -615,8 -510,2
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -110,3 -326,7 -454,1 -510,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 240,0 100,0 540,2 320,5

Amortering av långfristiga skulder -60,0 - -60,0 -

Ökning långfristiga fordringar - - - -21,7

Minskning av långfristiga fordringar - 169,0 9,1 165,5

Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 12,3 23,6 12,3 23,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 192,3 292,6 501,6 487,9

ÅRETS KASSAFLÖDE 82,0 -34,1 47,5 -22,5
Likvida medel vid årets början 95,8 129,9 155,6 178,1

Likvida medel vid årets slut 177,8 95,8 203,1 155,6

FINANSIELLA RAPPORTER
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Not 2 Jämförelsestörande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Verksamhetens intäkter

Reavinster vid försäljning av tomträtter 2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga reavinster 8,8 3,9 8,8 3,9

SUMMA 10,8 5,9 10,8 5,9
Verksamhetens kostnader

Förtida inlösen av pensionsrätter - -245 - -245

Löneskatt på förtida inlösen av pensionsrätter - -59,4 - -59,4

SUMMA - -304,4 - -304,4

Not 3 Verksamhetens kostnader
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Löner och sociala avgifter -1 449,2 -1 355,7 -1 449,2 -1 355,7

Pensionskostnader -107,8 -416,9 -107,8 -416,9

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -20,2 -20,7 -20,2 -20,7

Bränsle, energi och vatten -13,9 -14,7 -13,9 -14,7

Köp av huvudverksamhet -447,9 -439,9 -447,9 -439,9

Lokal- och markhyror -198,2 -183,3 -198,2 -183,3

Övriga tjänster -377,6 -369,0 -377,6 -369,0

Lämnade bidrag -88,5 -79,4 -88,5 -79,4

Realisationsförluster och utrangeringar -0,4 -1,2 -0,4 -1,2

Övriga kostnader

Avgår koncerninterna kostnader 202,5 194,3

Bolagens externa kostnader -265,9 -275,8

SUMMA -2 703,7 -2 880,8 -2 767,1 -2 962,3

Not 4 Avskrivningar
Kommunen Sammanställd redovisning

mnkr 2017 2016 2017 2016
Maskiner och inventarier -19,7 -23,6 -22,4 -23,6

Byggnader och anläggningar -42,2 -39,4 -131,5 -119,7

SUMMA -61,9 -63,0 -153,9 -143,3

Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Försäljningsintäkter 11,2 11,0 11,2 11,0

Taxor och avgifter 179,3 176,3 179,3 176,3

Hyror och arrenden 54,7 57,7 54,7 57,7

Bidrag 292,1 282,2 292,1 282,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 92,9 96,6 92,9 96,6

Exploateringsintäkter 7,4 20,7 7,4 20,7

Realisationsvinster 10,8 3,9 10,8 3,9

Övriga intäkter 15,6 20,8 15,6 20,8

Summa 664,0 669,2 664,0 669,2
Avgår koncerninterna intäkter -202,6 -194,3

Bolagets intäkter 411,7 406,9

SUMMA 873,1 881,8

Noter
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Inkomstutjämning, bidrag 280 257,5 280 257,5

Kommunal fastighetsavgift 79,5 75,5 79,5 75,5

Regleringsbidrag/avgift -0,4 0,0 -0,4 0,0

Kostnadsutjämning, avgift -31,6 -33,4 -31,6 -33,4

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 14,5 10,2 14,5 10,2

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande (byggbonus) 5,0 2,2 5,0 2,2

Utjämning LSS, avgift -15,6 -21,1 -15,6 -21,1

SUMMA 331,4 290,9 331,4 290,9

Not 5 Skatteintäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Preliminär kommunalskatt 1 824,1 1 709,8 1 824,1 1 709,8

Preliminär slutavräkning innevarande år -8,4 -8,4 -8,4 -8,4

Slutavräkningsdifferens föregående år 2,1 1,7 2,1 1,7

SUMMA 1 817,8 1 703,1 1 817,8 1 703,1

Not 7 Finansiella intäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Räntor på likvida medel 0 0 0 1

Dröjsmålsräntor, kundfordringar 0,2 0,2 0,2 0,2

Utdelning från koncernföretag 6,0 7,7 - -

Utdelning aktiefonder m.m.

Borgensavgift/Utlåningsavgift från koncernföretag 6,8 5,4 0 0

Räntor utlåning koncernen 0,3 1,0 0 0

Övriga finansiella intäkter 4,1 5,3 4,9 5,3

SUMMA 17,4 19,6 5,1 6,5

Not 8 Finansiella kostnader
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Räntor på långfristiga skulder -2,8 -2,9 -43,0 -46,2

Ränta på pensionsavsättningar -0,5 -0,4 -0,5 -0,4

Övriga finansiella kostnader -1,0 -1,9 -1,0 -2

SUMMA -4,3 -5,2 -44,5 -48,6

NOTER

Ängelholms kommun erhöll i december 2015 11 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015–2016. Inkomsten har i enlighet med rekom-
mendation från RKR periodiserats med jämn fördelning från och med december 2015 - december 2016, vilket innebär att 1/13  (0,9 mnkr) av statsbidraget 
har intäktsförts under år 2015. Resterande 12/13 (10,2 mnkr) har intäktsförts under 2016. Under 2017 har ytterligare stöd till flyktingverksamheten erhållits 
månadsvis.
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Not 9 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Markreserv och tomtmark
Redovisat värde vid årets början 109,7 108,0 311,6 309,9

Investeringar 78,5 1,5 113,8 1,5

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -2,2 0,2 -2,2 0,2

Redovisat värde vid årets slut 186,0 109,7 423,2 311,6

Verksamhetsfastighet
Redovisat värde vid årets början 146,4 154,0 2 505,4 2 535,7

Investeringar - 2,3 436,6 60,2

Omklassificeringar m.m. 2,0 0,3 2,0 0,3

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,8 - -0,8 -5,1

Avskrivningar -8,1 -8,0 -96,9 -85,7

Försäljningar -0,4 -2,2 -0,5 -

Redovisat värde vid årets slut 139,1 146,4 2 845,8 2 505,4

VA-anläggningar
Redovisat värde vid årets början 433,9 377,4 433,9 377,4

Investeringar 47,4 2,9 47,4 2,9

Omklassificeringar m.m. 19,5 68,2 19,5 68,2

Avskrivningar -15,7 -14,6 -15,7 -14,6

Redovisat värde vid årets slut 485,1 433,9 485,1 433,9

Publika fastigheter
Redovisat värde vid årets början 325,0 267,6 325,0 267,6

Investeringar 108,5 33,7 108,5 33,7

Omklassificeringar m.m. 4,4 39,0 4,4 39,0

Avskrivningar -17,1 -15,3 -17,1 -15,3

Redovisat värde vid årets slut 420,8 325,0 420,8 325,0

Fastigheter för annan verksamhet
Redovisat värde vid årets början 3,4 3,6 3,4 3,6

Investeringar - - - -

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,2 - -0,2 -

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Redovisat värde vid årets slut 3,0 3,4 3,0 3,4

Övriga fastigheter
Redovisat värde vid årets början 14,0 14,0 14,0 14,0

Investeringar - - - -

Överföring från eller till annat slag av tillgång - - - -

Redovisat värde vid årets slut 14,0 14,0 14,0 14,0

Pågående exploatering
Redovisat värde vid årets början 6,7 - 6,7 -

Investeringar 14,6 6,7 14,6 6,7

Redovisat värde vid årets slut 21,3 6,7 21,3 6,7

Pågående ny, till och ombyggnad
Redovisat värde vid årets början 109,2 79,0 426,2 79,0

Investeringar 166,3 165,6 167,3 347,2

Omklassificeringar m.m. -154,7 -135,4 -337,2 -135,4

Redovisat värde vid årets slut 120,8 109,2 256,3 426,2

SUMMA 1 390,1 1 148,3 4 469,5 4 019,5
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Not 10 Maskiner och inventarier
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Redovisat värde vid årets början 76,3 79,3 86,8 89,5

Investeringar 28,6 21,0 33,7 24,5

Omklassificeringar m.m. 0,8 0,8 0,8 0,8

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -0,6

Avskrivning -19,7 -24,8 -23,1 -27,4

Redovisat värde vid årets slut 86,0 76,3 98,2 86,8

Not 11 Aktier, andelar och bostadsrätter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Koncernföretag
AB Ängelholmshem 612,6 612,6

Koncern mervärde/undervärde

Summa koncernföretag 612,6 612,6
Övriga innehav

Sydvatten AB 26,0 26,0 26,0 26,0

Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6

NV Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8

Ängelholms Näringsliv AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Competensum i Nordväst AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Komuninvest ek förening 1,1 1,1 1,1 1,1

Sockerbruket 11 AB - 0,1 - 0,1

Bostadsrätter 4,5 3,8 4,4 3,8

Summa övriga innehav 42,2 41,6 42,1 41,6
SUMMA 654,8 654,2 42,1 41,6

Not 12 Långfristiga fordringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Utlåning till koncernbolag 439,3 439,3

Aktieindexobligation 26,5 26,5 26,5 26,5

Övrig långfristig fordran 0,0 0,0 29,9 37,8

Kommuninvest, förlagslån 5,3 5,3 5,3 5,3

SUMMA 471,1 471,1 61,7 69,6

Bidrag till statlig infrastruktur avseende Pågatågsstation i Barkåkra. Löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp.

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Bidrag till pågatågsstation Barkåkra 29,3 30,5 29,3 30,5

SUMMA 29,3 30,5 29,3 30,5

Not 14 Förråd mm
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Förråd
Intraprenads förråd 1,3 1,0 1,3 1,0

Exploateringsredovisning
Ingående värde 18,5 37,8 18,5 37,8

Omklassificering till anläggningstillgångar -15,2 -22,3 -15,2 -22,3

Årets utgifter 27,1 20,8 27,1 20,8

Årets inkomster -15,7 -17,8 -15,7 -17,8

Summa Exploateringsredovisning 14,7 18,5 14,7 18,5
SUMMA 16,0 19,5 16,0 19,5

NOTER



EKONOMISK REDOVISNING

62

Not 16 Kortfristiga placeringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Aktie- och obligationsfonder
SHB Depå 11,2 11,2 11,2 11,2

SEB Depå 17,4 16,7 17,4 16,7

Danske Capital Depå 6,8 6,7 6,8 6,7

DNB Depå 3,5 3,5 3,5 3,5

Catella 16,3 16,3 16,3 16,3

Nordea 16,2 16,2 16,2 16,2

Statsskuldsväxlar 21,3 21,3 21,3 21,3

SUMMA 92,7 91,9 92,7 91,9

Not 15 Kortfristiga fordringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Kundfordringar 19,1 25,3 19,1 19,4

Fordringar hos staten 23,2 2,1 23,2 2,1

Mervärdesskatt 39,0 25,2 39,0 25,2

Övriga fordringar 9,7 11,3 16,6 11,3

Förutbetalda kostnader 80,4 68,3 80,4 46,4

Upplupna intäkter 121,9 144,4 121,9 144,4

varav fastighetsavgift/skatteintäkter 34,3 38,6 34,3 38,6

SUMMA 293,3 276,6 300,2 248,8

Not 17 Kassa och bank
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Bank, koncernkonto 175,2 34,7 175,2 34,7

Bank, koncernkonto, pensionsmedel 0,0 59,2 0,0 59,2

Bank, koncernkonto, bolagens behållning 25,3 59,8

Bank, övrigt 2,6 1,9 2,6 1,9

SUMMA 177,8 95,8 203,1 155,6

Not 18 Eget kapital
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Ingående eget kapital 1 787,1 2 053,3 1683,7 1967,6

Årets resultat 60,7 -266,2 61,9 -271,9

Justeringar i eget kapital 2,2 -12

Utgående eget kapital 1 847,8 1 787,1 1747,8 1683,7

därav Resultatutjämningsreserv 16,5 9,7

därav Övrigt eget kapital 1 831,3 1 775,3

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2017 2016
Ingående resultat att återställa 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen 60,7 -266,2

Reducering av samtliga realisationsvinster -10,8 -5,9

Justering för jämförelsestörande poster (förtidsinlösen av pensionsrätter, inkl 
löneskatt) 0,0 304,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 49,9 32,3

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -6,8 -

Årets balanskravsresultat 43,1 32,3
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Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Specifikation avsatt till pensioner
Avsättning pensioner exkl ÖK-SAP 19,4 20,4 19,4 20,4

Avsättning pensioner ÖP-SAP 1,9 2,5 1,9 2,5

Avsättning pensioner förtroendevalda 1,5 1,5 1,5 1,5

Löneskatt pensioner 5,3 5,9 5,3 5,9

Summa pensionsavsättningar 28,1 30,3 28,1 30,3

Övriga avsättningar
Avsättningar ansvarsskada 0,8 0,9 0,8 0,9

Uppskjuten skatteskuld 16,4 21

SUMMA 28,9 31,2 45,3 52,2

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 31,2 30,0 31,2 30,0

Årets utbetalningar -1,9 -2,1 -1,9 -2,1

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 0 1,4 0 1,4

Arbetstagare som pensionerats 0,2 0,6 0,2 0,6

Alternativ tjänstepension

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,5 0,4 0,5 0,4

Intjänad pension/överförd till ordinarie beräkning förtroendevalda -0,7 -0,7

Förändring löneskatt förtroendevalda -0,2 -0,1

Övrigt -0,8 -0,9

Summa avsatt till pensioner 28,3 30,3 28,3 30,3

Aktualiseringsgrad (%) 98,0 97,0 98,0 97,0

Not 20 Långfristiga skulder
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 31,0 27,4 31,0 27,4

Anläggningsavgifter,va 57,5 51,5 57,5 51,5

Gatukostnadsersättning 2,5 2,5 2,5 2,5

Långfristiga lån, kommunen 660,0 480,0 660,0 480,0

Långfristiga skulder, AB Ängelholmshem
Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 2 511,2 2 208,3

Koncerninterna lån -439,3 -439,3

SUMMA 751,0 561,4 2 822,9 2 330,4

Förfallotid 2017 2016
Andel som förfaller 2018-2019 (%) 33,3 39,5

Lånetid

Andel lån på mellan 1-5 år (%) 78,8 85,6

Genomsnittlig återstående löptid (år) 2,12 2,15

Övriga uppgifter kring låneskuld

Genomsnittsränta (%) 0,53 0,63

Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 6,6 4,8

NOTER
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Not 22 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 436,4 722,1 436,4 722,1

Årets utbetalningar -28,5 -32,8 -28,5 -32,8

Förtida inlösen av pensionsrätter - -245 - -245

Löneskatt på förtida inlösen av pensionsrätter - -59,4 - -59,4

Alternativ tjänstepension
Ränte- och basbeloppsuppräkning 12 6,6 12 6,6

Övrigt 1,7 44,9 1,7 44,9

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 421,6 436,4 421,6 436,4

Ansvarsförbindelse förtroendevalda, ingående avsättning 3,2 1,4 3,2 1,4

Nyintjänad pension, överfört till ord. beräkning  -0,7 1,4 -0,7 1,4

Förändring löneskatt -0,2 0,4 -0,2 0,4

Ansvarsförbindelse förtroendevalda 2,3 3,2 2,3 3,2

SUMMA 423,9 439,6 423,9 439,6

Not 21 Kortfristiga skulder
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Leverantörsskulder 228,3 142,0 292,6 211,3

Personalens skatter 22,7 21,1 22,7 21,1

Arbetsgivaravgifter 36,1 34,1 36,1 35,5

Övriga kortfristiga skulder 4,3 3,6 53,7 54,8

Upplupna kostnader 263,8 257,3 263,8 297,1

därav upplupna löner 14,8 13,2 14,8 13,7

därav semesterlöneskuld 78,6 74,5 78,6 77,5

därav sociala avgifter 28,1 26,9 28,1 28,4

därav pensioner,avgiftsbestämnd del 51,4 48 51,4 48

därav löneskatt pensioner 8,9 69,1 8,9 70,3

därav räntekostnader 0,8 1,7 0,8 6,5

Förutbetalda intäkter 27,9 26,3 27,9 77,7

därav förutbetalda VA-avgifter 10,3 15,3 10,3 15,3

SUMMA 583,1 484,4 696,8 697,5
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Not 23 Borgensåtagande
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Koncernföretag
AB Ängelholmshem 2 071,9 1 877,2
Summa koncernföretag 2 071,9 1 877,2
Övriga företag
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 33,3 33,7 33,3 33,7

Sydvatten 70,0 58,6 70,0 58,6

Summa övriga företag 103,3 92,3 103,3 92,3
Egna hem och småhus (förlustansvar)

SBAB 0,0 0,5 0,0 0,5

Föreningar
Idrottsföreningar/anläggningar 39,0 39,9 39,0 39,9

Övriga föreningar 1,4 1,8 1,4 1,8

Summa föreningar 40,4 41,7 40,4 41,7
SUMMA 2 215,6 2 011,7 143,7 134,5

Not 24 Leasingavtal
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Åtagande enligt leasingavtal 0,7 2,9 0,7 2,9

därav avtal bilar 0,7 2,9 0,7 2,9

Leasingavgifter 3,5 3,2 3,5 3,2

Not 25 Justering för avsättningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Förändring  pensionsavsättning årets intjänade -0,5 -0,3 -0,5 -0,5

Ränta pensionsavsättning årets intjänade -2,3 0,8 -2,3 0,4

Förändring löneskatt årets pensionsavsättning (årets intjänade) 0,4 -0,2 0,4 -1,1

Förändring avsättning ansvarsskada 0,1 -0,1 0,1 -0,1

Avsättning skatter - - -7,8 -

SUMMA -2,3 0,2 -10,1 -1,3

Not 26 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Reavinst vid försäljning av fastigheter - - -0,4 -1,0

Periodisering förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter -1,5 -2,5 -1,5 -2,5

Övriga ej likvidpåverkande poster 0,3 - 1,2 7,7

SUMMA -1,2 -2,5 -0,7 4,2

Ängelholms kommun har i juni 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid 
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommun ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Ängelholms kommun andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 2 303 160 947 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 352 151 526 kronor.

Not 27 Investering i finansiella anläggningstillgångar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2016 2017 2016
Aktieägartillskott AB Ängelholmshem - - - -

Kommuninvest särskild medlemsinsats 2015 - - - -

Bidrag till statlig infrastruktur - -30,6 - -30,6

Bostadsrätter -0,7 -2,6 -0,7 -2,6

SUMMA -0,7 -33,2 -0,7 -33,2

NOTER
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Kostnader, intäkter, räntor fordringar och skulder

Enhet Försäljning Räntor Lån Borgen 
mnkr Köpare Säljare Kostnader Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare
Ängelholms kommun 192,5 10,0 6,6

 - AB Ängelholmshem 8,1 24,2 5,6

 - AB Ängelholmslokaler 1,9 168,3 1,0

 - AB Ängelholmsstruktur

Särskilda upplysningar koncern 2017

Bidrag, tillskott och utdelningar
Enhet Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
mnkr Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Ängelholms kommun 6,0

 - AB Ängelholmshem 6,0

 - AB Ängelholmslokaler

 - AB Ängelholmsstruktur



 67

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
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