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SÅ HÄR LÄSER DU VÅR ÅRSREDOVISNING

Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksam-
hetens utförande stämmer överens med de politiskt beslutade 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 samlad 
bedömning av god ekonomisk hushållning, både ur ett eko-
nomiskt 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 kunna 
läsa en årsredovisning. 

Årsredovisningen 2016 skiljer sig från tidigare upplagor eftersom Ängelholms kommun firat sitt 500-årsjubileum under året. 
Omslaget visar några av alla de artister som har uppträtt; Hasse Andersson, Jill Johnson, Maja Francis, ABBA the Original 
Band, Darin, Kristian Anttila och Ebbot. Året har också fyllts av mängder av andra spännande arrangemang. Fler bilder 
visas på sidan 8 där ett särskilt jubileumsuppslag visar ett urval av de aktiviteter och händelser som tillsammans skildrar 
Ängelholm 500 år.
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Ordförande har ordet
Så kom det till sist, Ängelholms 500-årsjubileum. Vi inledde och avslutade 
med nyårsfirande på Tingstorget. Däremellan bjöds det på en mängd unika 
och minnesvärda möten, aktiviteter och evenemang. Ljusfesten fick en extra 
stor kostym. Andra evenemang, exempelvis Jubileumkalaset, Mångfaldspa-
raden och Hundens dag var helt nya. Förhoppningsvis kan några av dessa 
evenemang få en permanent plats i våra hjärtan och leva kvar till nästa gång 
det är dags att fira stort. Något som definitivt kommer finnas kvar efter 
jubileumsåret, är stenarna i Ängelholms egen Walk Of  Fame på Storgatan, 
liksom konstverket på Tingstorget och Barnens träd i Strövelstorp.

Men 2016 var inte bara firande. Det var också året då vi arbetade intensivt 
med att hitta bostäder åt våra nyanlända medborgare. Det var ett arbete 
som bar frukt och jag är stolt över att Ängelholms kommun var en av de 
kommuner som lyckades uppnå bostadsförsörjningsmålet. Att hitta bostä-
der och ge förutsättningar för de nyanlända att hitta sin livsplats i Ängel-
holm är ett viktigt uppdrag som fortsätter även kommande år. Många har 
redan bidragit på ett fantastiskt sätt, men vi måste fortsätta. Vi behöver alla 
hjälpas åt.

Kommunens nya organisation som sjösattes 2015 för att öka det lokala 
inflytandet börjar nu också hitta sina former. För kommunfullmäktiges 
beredningar är dialog med medborgarna om viktiga framtidsfrågor nu 
ett självklart arbetssätt. Beredningarna har under året bland annat arbetat 
med framtidens omsorg, utveckling av  kommunens tätorter och om hur 
Ängelholm kan bli en bättre ungdomskommun.

Ängelholms kommun har under året gjort stora framsteg mot att utveck-
las till en kommun som verkligen sätter medborgaren i fokus. Bland annat 
finns  Skånes bästa yrkeslärare hos oss som gör att eleverna lyckas och vi 
har en av de bästa kundtjänsterna i Sverige som hjälper medborgare 
att få svar på sina frågor om allt från barnomsorg till anhörig-
stöd. Det EU-finansierade projektet Agila Ängelholm 
har inletts där personal ska utbildas för att ännu bätt-
re möta medborgarnas behov av service och stöd. 
Dessutom har flera viktiga projekt såsom det nya 
stationsområdet, Fridhemsområdet, Barkåkra och 
Angela ”södra porten till Ängelholm” tagit viktiga 
steg framåt vilket kommer förändra och utveckla 
Ängelholm som stad.

Vi har mycket att vara stolta över och det 
är stimulerande att få leda en kommun som 
utmärker sig inom många olikaområden. Jag 
vill avsluta med ett ödmjukt Tack till alla er 
som skapade och medverkade till ett härligt 
jubileum och hängivet strävar efter att hela 
tiden göra Ängelholm ytterligare lite bättre.

Som jag brukar säga; Ängelholm 
– lite mer, lite bättre.

Lars Nyander
Kommunstyrelsens ordförande
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2012 2013 2014 2015 2016
INVÅNARE

Folkmängd 31/12 39 742 39 866 40 229 40 732 41 336

Födelsenetto -63 -66 -4 -45 12

Inrikes flyttsnetto 56 50 138 356 303

Utrikes flyttnetto 117 135 226 178 291

Befolkningsförändring 116 124 363 503 604

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

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

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

EKONOMI, MNKR

Årets resultat kommunen 12,4 58,3 10,1 15,8 -266,2

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 12,4 58,3 10,1 15,8 -304,4

Årets resultat koncernen 14,8 49,0 64,0 12,8 -271,9

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 
koncernen

14,8 49,0 64,0 12,8 32,5

Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och 
utjämning

1 692,6 1 750,3 1 816,4 1 892,5 1 994,0

Verksamhetens nettokostnader 1 701,1 1 707,7 1 829,3 1 895,9 2 274,6

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

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 46% 46% 45% 44% 47%

PERSONAL
Personalkostnader, mnkr 1 239 1 283 1 327 1 372 1766,6

Antal anställda 3 035 2 974 2 971 3 027 3 130

år i sammandrag5

Kommunfullmäktiges mandatfördelning 2016
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 15

Centerpartiet 4

EngelholmsPartiet 5

Kristdemokraterna 2

Liberalerna 2

Miljöpartiet de gröna 2

Moderaterna 13

Sverigedemokraterna 6

Politiskt obundna 2

SUMMA 51
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Ängelholms kommun firade 500-årsjubileum 2016. Det 
var ett händelserikt år och här presenteras ett urval av 
händelser som tillsammans skildrar jubileumsåret.

Nyårsdoppet

Jubileumsåret sparkade igång redan på 

nyårsdagen med det traditionella Ny-

årsdoppet som tilldelats ett extra jubi-

leumsbidrag. 55 personer tog chansen 

att doppa sig i Skäldervikens kalla vatten 

medan omkring 1 000 personer nöjde sig 

med att följa utvecklingen från stranden 

och bryggan.

januari

Under februari månad sattes fokus på 
kärlek och ljus. I samarbete med bygg- 
och elprogrammet på Valhall College togs 
en kärleksinstallation fram som prydde 
Stortorget. Under Kärlekshelgen kunde 
man bland annat skicka kärlekshälsning-
ar på Stadsbiblioteket, passa på att gifta 
sig på ett drop-in bröllop i Ängelholms 
kyrka eller lyssna till intressanta samtal i 
en panelintervju med författaren Jessica 
Schiefauer och guldbaggevinnande skå-
despelerskan Saga Becker.

februari

Kärlekshelgen

City Challenge

Ängelholms City Challenge arrangerades 

för första gången under jubileumsåret. 

200 personer tävlade i hinderbanelop-

pet som gick genom stora delar av cen-

trala Ängelholm och uppskattningsvis 

följde 3 000 - 4 000 personer tävlingarna 

från åskådarplats. Förhoppningsvis ett 

återkommande evenemang i vår stad!

m
aj

Hundparad på Hundens Dag

Över 150 hundar gick i hundparaden från 

Hembygdsparken till Stortorget när Hun-

dens Dag genomfördes i mitten av juni. 

Förutom uppvisningar i lydnad och sök 

visade IPO hundar upp sina färdigheter i 

spår och skydd. Dagen genomfördes till-

sammans med Ängelholms Brukshund-

klubb.

juni

Jubileumsåret

m
aj

Barnens Drömträd

Under maj månad placerades Barnens Drömträd ut på flera platser i kommunen. Träden som byggdes av byggprogrammet på Valhall College kläddes sedan med för-skolebarnens drömmar och förhoppningar inför framtiden. Bland drömmarna kan man läsa ”Jag drömmer om ett diamant-hjärta man kan få krafter av –Tuva” och ”Min dröm är att bli en dinosaurieskelett-hittare – Kevin”.
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Jubileumsmåltid

I september tävlade högstadiet i en mat-
tävling för att få utse den officiella jubi-
leumsmåltiden. I oktober var det dags att 
servera maträtterna på kommunens alla 
skolor och äldreboende. På menyn stod 
stekt kyckling med basilika och mozzarel-
la tillsammans med rostad potatissallad 
och till efterrätt bjöds det på vitchoklad-
pannacotta med jordgubb- och limesås. 

oktober Jubileumsänglarna

I december månad placerades de upp-
lysta Jubileumsänglarna ut på Stortor-
get. Besökare kan fotografera sig med 
änglarna och dela på sociala medier 
med #jubileumsängel. Änglarna plane-
ras bli ett återkommande inslag i stads-
bilden även kommande år.

decem
ber

500-årsjubiléet i siffror

339 st 
nyhetsartiklar 

1 227 500 kr 
i utdelade jubileumsbidrag 

6 000 st 
serverade jubileumsmåltider

55 600 st
gilla-markeringar på Facebook 

100 000 st
sålda jubileumsglassar

25 948 vinnarpoäng
vinnarpoäng i kunskapstävlingen 

Flyguppvisning juli

I juli bjöd F10 Kamratförening in flygen-

tusiaster till en flygförevisning på Val-

hall Park. Cirka 3 000 besökare kom och 

tittade på historiska flygplan från andra 

världskriget som Spitfire och Mustang.

Förfesten & Ljusfesten

I första veckan av augusti utökades Ljus-
festen med en Förfest på Jubileumssce-
nen när ABBA – the Original Band be-
sökte oss. Det blev en av årets största 
höjdpunkter! Ljusfesten fick fint besök 
från Elin Bemark, Kristian Antiila och 
Sanne Salomonsen.

augusti

Invigning Walk of Fame

I september invigdes den nyanlagda 

Walk of Fame på Storgatan i Ängelholm. 

Bland Ängelholmsprofilerna som tillde-

lades en sten återfinns regissören Malik 

Bendjeloull, låtskrivare Jörgen Elofsson, 

hockeyspelarena Maria Rooth och Kenny 

Jönsson samt artisten Jill Johnson.

septem
ber
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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 tidi-
gare 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.

Se
rv

ic

es
töd

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

Verksamhetsorganisation

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 35,84

Grundskola och förskoleklass 21,46

Förskola 10,08

Gymnasieskola och vuxenutbildning 8,89

Individ- och familjeomsorg 4,97

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet 2,75

Gator, vägar och parker 2,87

Skolbarnomsorg 1,78

Bibliotek och annan kulturverksamhet 2,26

Räddningstjänst 1,44

Fysisk och teknisk planering 0,06

Politisk verksamhet 1,66

Kulturskola 0,61

Miljö och hälsoskydd 0,47

Övrig verksamhet 2,92

Årets överskott 1,93

Summa 100

Kommunens intäkter kommer ifrån...                                      
Belopp, mnkr %

Skatteintäkter 1 703,1 65%

Avgifter och ersättningar som kommunen får för 
tillhandahållen service 335,1 13%

Generella statsbidrag och utjämning 281,6 11%

Riktade statsbidrag till olika verksamheter 278,0 10%

Finansiella intäkter 19,6 1%

SUMMA 2 617,4 100%
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Mobila lösningar för hemtjänsten

Dagens och morgondagens äldreomsorg 

måste möta de äldres berättigade krav 

och förväntningar på trygghet, tillgäng-

lighet och valfrihet. Kommunen arbe-

tar för digitala lösningar och i år har de 

analoga trygghetslarmen blivit digitala. 

Dessutom har medarbetarna fått direkt 

tillgång till information via mobila en-

heter genom ett nytt planerings- och in-

satsregistreringssystem.

m
aj

Årets yrkeslärare finns påÄngelholms Gymnasieskola

I samband med Yrkes-SM i Malmö den 11 maj utsåg en jury Michael Borgström på Bygg- och anlägg-ningsprogrammet till årets yrkes-lärare i Skåne 2016.

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

januari

Näst Bäst att bo

Ängelholms kommun behåller sin andra-

plats bland landsbygdskommuner i un-

dersökningen Bäst att bo som tidningen 

Fokus och Handelshögskolan i Jönköping 

genomför.

m
aj

Enklare sopsortering

Ängelholm och NSR erbjuder möjlig-

het till fyrfackskärl så att även för-

packningar och tidningar kan bli häm-

tade av den vanliga sopbilen. 

april

12

Ett år i Ängelholm

VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLM

500-års jubileet

500-års jubileet drogs igång med ett 

nyårsdopp och avslutades med Lotta 

Engberg på Tingstorget. Sammanlagt har 

det genomförts cirka 140 evenemang och 

jubileumsaktiviteter, riktade mot olika 

åldrar runt om i kommunen. Flera lokala 

företag och ett 30-tal föreningar bidrog 

med att skapa en feststämning som va-

rade hela året.

januari-decem
ber
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Ängelholms nya invånare

Många kommuner har svårt att ordna 
bostäder till flyktingar. Ängelholm är en 
av få som har lyckats. Genom samarbe-
te och engagemang har 98 nyanlända 
fått bostad i år.

decem
ber

Återställningen av Klitterna efter stormen Gorm

Efter stormen Gorm blev stora delar av 
klitterna förstörda i Havsbaden och Vej-
bystrand. Kommunen fick, efter klar-
tecken av Länsstyrelsen, i begränsad 
omfattning ta upp sand från havet för 
att återställa sanddynorna

septem
ber

Ängelholms första kommunala 

naturreservat

För att bevara och utveckla den biolo-

giska mångfalden och erbjuda strandnä-

ra friluftsområden för exempelvis vand-

ring och fågelskådning har beslut fattats 

att Magnarp Strandmarker ska bli Ängel-

holms första kommunala naturreservat.

Septem
ber

13

ETT ÅR I ÄNGELHOLM

Byggstart för ny gruppbostad

Första spadtaget för Kvarteret  

Jordgubbsfältet som kommer bli två 

flerbostadshus med totalt 12 lägenhe-

ter vilka kommer vara inflyttningskla-

ra till hösten 2017. 

Drottninggatan 3   252 21 Helsingborg Tel vxl +46 (0) 40 - 27 98 00

Kv Jordgubbsfältet

Gruppbostäder

BYGGLOVSILLUSTRATION 2016-03-16

augusti

augusti

Mångfaldsparad -ungdomar visar vägen

Den 13 augusti trotsade våra invånare 
regnet och medverkade i Ängelholms 
första mångfaldsparad. Idén till para-
den kom från Ungdomsfullmäktige som 
var med och drev projektet.
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Den svenska ekonomin fortsatt stark
Ökningstalen för BNP, sysselsättning och skatteunder-
lag har de senaste åren varit starkare än normalt, men på 
längre sikt ser det inte lika ljust ut. Kostnaderna för kom-
munernas och landstingens verksamhet växer från och 
med 2017 snabbare än skatteunderlaget. Detta beror på 
att ökningen av det demografiska trycket kommer tidiga-
re än förväntat, vilket beror på en historiskt stor flykting-
invandring och ett ökat barnafödande. Antalet födda har 
ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om några 
år överstiga rekordåret 1990. Den kraftiga befolkning-
sökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar 
förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, 
räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska verksam-
heter. En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare då 
ökningen av antalet äldre skjuter fart.

Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekono-
min, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, har 
gett bra skjuts åt skatteunderlaget de senaste åren. Den 
utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men dämpas re-
dan under 2017 när konjunkturen går in i en lugnare fas 
med mindre sysselsättningsökning. Ett växande problem 
i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskrafts-
brist. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, 
framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att 
det råder brist på personal inom vissa yrken. En konse-
kvens är ökade kostnader för hyrpersonal. Efter 2017 
blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. Det är främst en 
konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas 
när konjunkturen viker ner mot normalläge. Effekten 
blir att de demografiska kostnaderna för kommunernas 
och landstingens verksamhet växer snabbare än skatteun-
derlaget från och med 2017. Förutom kostnadsökningar 
som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna 
även av andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl 
nationell som lokal nivå och pensioner. För asylsökanden 
som beviljats uppehållstillstånd, och som därefter räknas 
in i befolkningsstatistiken, övergår kostnadsansvaret till 
kommunerna och landstingen. En utmaning är de behov 
av utbildning och andra insatser som många nyanlända 
har för att kunna komma i sysselsättning. Ju lägre syssel-
sättningen är bland de nyanlända, desto högre riskerar 
kommunernas kostnader för försörjningsstöd att bli. 

Det krävs avsevärda effektiviseringar främst genom infö-
rande av ny teknik och nya lösningar när det gäller väl-
färdstjänster. När det gäller sjukvården är det långsiktigt 
mest strategiskt att förebygga kroniska sjukdomar och att 
bromsa försämring av nedsatt hälsotillstånd. 

Inom skolan finns med teknikens hjälp betydande möj-
ligheter till individanpassat lärande. Digitalisering kan ef-
fektivisera all informationshantering, såväl internt inom 
kommuner som gentemot brukarna. Därtill kommer an-
nan teknik, såsom automatisering, robotisering, artificiell 
intelligens, röststyrning och, språköversättning i realtid.

Det krävs en mer ändamålsenlig finansiering av kom-
munal verksamhet. Statsbidragen utgör en stor andel av 
kommunsektorns intäkter. De generella statsbidragen 
behöver höjas med drygt 2–3 miljarder kronor varje år 
framöver för att vara realt sett oförändrade. Dessutom 
skulle de behöva förändras i takt med den demografiska 
utvecklingen för att det ska vara möjligt att upprätthål-
la en oförändrad ambitionsnivå. (Sammandrag av SKL 
Ekonomirapporten, oktober 2016).

Ängelholms välfärd
Goda levnadsvillkor och en frisk befolkning är basen för 
ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. I 
Ängelholm uppgick andelen öppet arbetslösa och perso-
ner i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år 2016 till 
5,5% (2015: 6,0%). Jämfört med övriga Skåne och riket har 
Ängelholm en lägre arbetslöshetsgrad. Motsvarande andel 
för ungdomar 16-24 år är 6,1%, en förbättring jämfört med 
2015 (8,7%). Antalet invånare som är långtidsarbetslösa 
(öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd minst 6 
månader, 25-64 år) ökar från 3,2 % (2015) till 3,3% (2016).

 Arbetslöshet 2012-2016 (%)

Det är glädjande att andelen elever i åk 9 som är behöriga 
till ett yrkesprogram har ökat rejält från 87,5% 2015 till 
92 % år 2016. För gymnasiebehörighet till ett yrkespro-
gram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik och i minst fem 
andra ämnen från grundskolan. Även andelen gymnasie-
elever med examen eller studiebevis inom 4 år har ökat 
jämfört med föregående år (från 84,6% till 86,4%), vilket 
också är en indikator för en god social hållbarhet.
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Ytterligare en aspekt som speglar en kommuns välfärd 
är hur friska kommunens invånare är. År 2016 är ohälso-
talet för Ängelholm 26,6, vilket är lägre än både Skånes 
(27,5) och rikets ohälsotal (27,8). Ohälsotalet för kvinnor 
är 33,1 och 20,1 för män. I Skåne är ohälsotalet 33,2 för 
kvinnor och 22,0 för män. Motsvarande siffror på riksni-
vå är 33,6 för kvinnor och 22,1 för män.

Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalade ersättnings-
dagar från sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabi-

literingspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning 
från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldern 
16-64 år. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren ingår 
inte i ohälsotalet. Även utbildningsnivå och kön påverkar 
ohälsotalet. Det är mer vanligt att invånare med lägre ut-
bildningsnivå får ersättning än invånare med eftergymna-
sial utbildningsnivå. För Ängelholms del kan ses en viss 
försämring från föregående år och det är kvinnorna som 
har fått en högre ohälsa (från i snitt 32,5 till 33,1 dagar).

Ängelholm växer
Fler invånare gagnar kommunens utveckling. År 2016 
ökade kommunens befolkning med 1,48 % vilket mot-
svarar 604 personer. 442 barn föddes under året medan 
antalate avlidna uppgick till 430 personer vilket innebär 
att födelseöverskottet, det vill säga antalet födda minus 
antalet avlidna uppgick till 12 personer. Den största för-
ändringen sker i flyttningar mellan olika kommuner i 
Sverige. Under året flyttade 2115 personer in från andra 
kommuner medan 1812 lämnade Ängelholm vilket ska-
par ett inrikes flyttöverskott på 303 personer. Ängelholm 
har även ett invandringsöverskott 291 personer då 426 
personer flyttade till Ängelholm från utlandet medan 135 
flyttade till utlandet. För att möta ett växande Ängelholm 
har det under året färdigställts 102 lägenheter i flerbo-
stadshus och 40 enbostadshus.

Befolkningsutveckling 2001-2016 (antal personer)
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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 finansi-
ellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån 
ett finansiellt perspektiv innebär det bland annat att varje 
generation själv måste bära kostnaderna för den service 
och tjänster som de konsumerar. Detta betyder att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare gene-
ration förbrukat.

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 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säker-
ställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
och effekter.

Ratten – så styrs Ängelholm
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet 
med god ekonomisk hushållning utgår kommunens eko-
nomi- och verksamhetstyrning från en styrmodell som 
benämns Ratten. Kommunfullmäktige anger en vision 
och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förut-
sättningar och möjligheter.

Styrmodellen Ratten
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Att styra mot mål
Målen beslutas av de förtroendevalda i samband med 
budget. Kommunen har inom ramen för arbetet med 
Kraftsamling Ängelholm (ett samarbete mellan kommu-
nen, näringslivet och ideella sektorn) tagit fram en vision 
med sikte på år 2020 för en ekonomiskt hållbar tillväxt i 
Ängelholm. Visionen är målet vid horisonten. I samband 
med ny mandatperiod fattas beslut om en framtidsförkla-
ring som är en politisk viljeinriktning för de kommande 
åren. Utifrån visionen och framtidsförklaringen beslutar 
kommunfullmäktige om fyra övergripande mål som ska 
fungera som viktiga signaler till nämnderna.

De fyra fullmäktigemålen beskriver tillstånd och resultat 
som kommunen ska uppnå på några års sikt. Fullmäkti-
gemålen formuleras utifrån fyra perspektiv.

Nämnderna utgår från dessa fullmäktigemål både i sitt 
målarbete och i själva genomförandet av verksamheten. 
Kommunstyrelsen och nämnderna sätter sedan årligen 
mål för sina verksamheter inom strategiskt viktiga områ-
den. Verksamhetens uppgift är att beskriva på vilket sätt 
(hur) det ska göras så att målet uppnås.

Medborgarfokus

Effektiva verksamheter

Samhällsutveckling

Medskapande medarbetare

Vår vision:
Ängelholm är möjligheternas kommun, som 
kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrens-
fördelar som ges av det geografiska läget och 
utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt 
som bostads-, studie- och besöksort och för före-
tag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm 
är en av de ledande kommunerna i en expande-
rande Öresundsregion, växer genom såväl in-
flyttning som ett födelseöverskott och erbjuder 
miljöer för boende och rekreation, där närheten 
till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm 
är profilerad som ungdomsstaden, idrotts- 
staden, kunskapsstaden och hälsostaden.

God ekonomisk hushållning
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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 2016 har kom-
munfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet, vil-
ket innebär att resultatet minst uppgå till det lagstadgade 
balanskravet.

Målet är helt uppfyllt. 
För 2016 uppgår resultat till 38,2 mnkr exklu-
sive jämförelsestörande poster, vilket innebär 
att resultatet blir 1,9 % av skatteintäkter och 
statsbidrag. Balanskravsresultatet uppgår till 
32,3 mnkr. 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för 
kommunens styrelse och nämnder.

Målet är inte uppfyllt. 
Flera av nämnderna visar negativa budgetav-
vikelser. Välfärdsnämnden har en budgetav-
vikelse på -20,4 mnkr, överförmyndarnämn-
den på -1,5 mnkr och myndighetsnämnden 
på -0,4 mnkr. Kommunstyrelsens verksam-
heter visar som helhet en positiv avvikelse 
mot budgeten men där ingår huvuduppdra-
gen Hälsa och Lärande och familj som har 
underskott. 

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

Målet är helt uppfyllt. 
Välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
(huvuduppdrag Hälsa och huvuduppdrag 
Lärande och familj) har under året redovisat 
åtgärdsplaner för kommunstyrelsen.

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

Målet är helt uppfyllt. 
Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig infor-
mation 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 helt uppfyllt. 
Samtliga nämnder har upprättat internkon-
trollplaner och uppföljningar rapporteras i 
samband med årsbokslutet. När brister upp-
täcks så vidtas åtgärder.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska 
minska

Målet är inte uppfyllt. 
Sjukfrånvaron under 2016 är högre (5,19 %) 
än under 2015 (4,80 %). 

Sjukfrånvaro redovisas i procent i stället för antal dagar 
eftersom det bättre tar hänsyn till olika sysselsättnings-
grader och olika omfattning på sjukskrivningarna.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Kommunstyrelsen 
Medborgarfokus
Kommunfullmäktige mål: 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommuni-
kationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Verksamheterna inom Ängelholms kommun ska bedrivas utifrån med-
borgarnas behov och perspektiv.

Genom dialog och delaktighet ska medborgarnas synpunkter, kunskap 
och idéer tas tillvara i styrningen och utvecklingen av Ängelholm

Medborgarnas tillgänglighet till kommunen är god med välutvecklade 
e-tjänster

För att få en hållbar utveckling av vår kommun ska kommunstyrelsen 
arbeta för att öka den miljöanpassade kollektivtrafiken, gång- och 
cykeltrafikens andel av persontransporter samt arbeta för ökad 
återvinning

Effektiva verksamheter
Kommunfullmäktiges mål: Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett 
effektivt resursutnyttjande i all planering

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt 
resursutnyttjande som främjar ekonomisk hållbarhet

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt 
resursutnyttjande som främjar ekologisk hållbarhet

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt 
resursutnyttjande som främjar social hållbarhet

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår 
profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsosta-
den

Skapa tillväxt genom god boendemiljö som främjar en balanserad 
åldersstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för 
närings- och föreningsliv.

Medskapande medarbetare
Kommunfullmäktiges mål: 
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbe-
tare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges 
möjlighet att utvecklas.

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

Personalsammansättningen avseende utländsk/ svensk bakgrund ska 
spegla befolkningssammansättningen.

Välfärdsnämnden
Medborgarfokus
Kommunfullmäktiges mål: 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommuni-
kationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Genom en helhetssyn och en ökad samverkan ska socialtjänsten och 
barn- och utbildningsverksamheterna arbeta förebyggande, och i ett 
tidigt skede genomföra nödvändiga insatser.

Verksamheternaska arbeta för att möjliggöra delaktighet och inflytan-
de för de som nyttjar verksamheternas tjänster t.ex. elever, brukare, 
klienter.

Nolltolerans mot mobbing, kränkningar, våld och hot.

Verksamheterna ska aktivt arbeta med mångfaldsfrågor för en ökad 
tolerans.

Verksamheterna ska genomsyras av ett miljöperspektiv.

Verksamheterna ska arbeta förebyggande för att alla ungdomar, 16-20 
år, ska studera eller vara i annan sysselsättning.

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår 
profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsosta-
den

All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profi-
leringen av Kunskapsstaden Ängelholm.

Gymnasieskolan ska stimulera elever att välja rörelseaktiviteter som 
tillval under alla tre läsåren.

I slutet av varje år görs en bedömning av nämndernas 
måluppfyllelse. I år är 58 % av de beslutade målen upp-

2014 2015 2016

8% 7% 10%

30% 36% 32%
62% 57% 58%

Nämndernas målredovisning
fyllda, 32 % delvis uppfyllda och 10 % är ej uppfyllda.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt
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Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Myndighetsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Medborgarfokus
Kommunfullmäktiges mål: 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommuni-
kationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Tydliga ramar för medborgare, företagare och kommunala beslutsfat-
tare kring myndighetsutövningen.

En rättsäker verksamhet genom att minimera antal beslut med 
formella fel.

Den som har kontakt med  kommunen har rätt till korrekt handlägg-
ning och likartade bedömningar.

Verka för att det ska vara lätt att göra rätt.

Effektiva verksamheter
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande 
i all planering

Den som har kontakt med  kommunen har rätt till snabb handlägg-
ning, med tydliga rutiner och tidsramar.

Kostnadstäckningen med avgifter ska öka.

Medborgarfokus
Kommunfullmäktiges mål: 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommuni-
kationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Effektiv och snabb handläggning av ärenden.

Effektiva verksamheter
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande 
i all planering

Årsräkningarna ska vara slutgranskade senast juni månads utgång.

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår 
profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsosta-
den

Inga bostäder ska inomhus ligga över riktvärdena för hälsovådligt 
buller.

Miljöfrågorna ska ha större fokus i samhällsutvecklingen.

Bevara och skydda tätortsnära naturområden för att öka folkhälsan i 
kommunen.

Medskapande medarbetare
Kommunfullmäktiges mål:
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbe-
tare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges 
möjlighet att utvecklas.

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

Ge möjlighet till kompetensutveckling.

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår 
profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsosta-
den

Nyrekrytering av gode män.

Medskapande medarbetare
Kommunfullmäktiges mål:
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbe-
tare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges 
möjlighet att utvecklas.

Utbildning

Effektiva verksamheter
Kommunfullmäktiges mål:
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande 
i all planering

Alla utbildningsverksamheter ska erbjuda en trygg arbetsmiljö och 
ha en hög måluppfyllelse. Alla elever ska uppnå kunskapskravenoch 
meritvärdena ska vara stigande.

Socialtjänsten ska arbeta för kostnadseffektiva lösningar med inrikt-
ning på förbyggande arbete och öppna insatser för att möta klientens 
behov.

Behovet av bostäder med särskild service inom funktionsnedsätt-
ningsområdet skall kunna tillgodoses inom rimlig tid för att därmed 
undvika externa placeringar alt särskild avgift.

Medskapande medarbetare
Kommunfullmäktiges mål:
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbe-
tare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges 
möjlighet att utvecklas.

Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och 
medarbetarskap ge förutsättningarför ett hållbart arbetsliv och en 
sund livsstil.

Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund skall 
spegla befolkningssammansättningen.

Välfärdsnämnden, fortsättning

MÅLREDOVISNING
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Ängelholmarna nöjdare med insyn och infly-
tande över sin kommun

Under våren 2016 genomförde kommunen den årliga 
Medborgarundersökningen via Statistiska Centralbyrån. 
Cirka 1 200 personer fick ett brev hemskickat till sig där 
de kunde svara på frågor om att leva och bo i Ängelholm, 
om kommunens verksamheter och om insyn och infly-
tandet över kommunala verksamheter och beslut. Resul-
tatet av undersökningen visar att Ängelholmarna är mer 
nöjda med insyn och inflytandet över kommunala verk-
samheter och beslut jämfört med föregående år. Bland 
annat har kommunen i år genomfört 25 medborgardialo-
ger där politiker och medborgare mötts i aktuella frågor.

Snabbare plats till förskolan
Andel barn som får plats på förskolan på önskat datum 
har förbättrats under året och väntetiden för de barn som 
inte fått plats på önskat datum har minskat från i genom-
snitt 29 till 13 dagar. Huvuduppdrag Lärande och familj 
försöker möta föräldrarnas önskemål genom att plane-
ra startdatum tillsammans med föräldrarna. Förskolorna 
har också tät kontakt sinsemellan för att få en bättre över-
sikt. De fristående skolorna bjuds in en gång per termin 
till samtal kring bland annat köer och placeringar med 
syfte att bättre kunna skapa en helhetsbild och samverka 
där det är möjligt.

4 236 förbättringsförslag i Agila Ängelholm
Syftet med projektet Agila Ängelholm är att skapa förut-
sättningar för ett agilt arbets- och förhållningssätt genom 
kompetensutvecklingsinsatser. Därigenom förväntas 
leveransen till medborgarna på sikt bli förbättrad. Pro-
jektet har under april till oktober genomfört totalt 115 
workshopar för samtliga medarbetare i Ängelholms kom-
mun. Detta har resulterat i sammanlagt 4 236 förslag på 
åtgärder som behövs för att det agila arbetssättet ska lan-
da fullt ut runt om i kommunen. Analysen av förslagen 
har resulterat i 20 olika utvecklingsområden, vilka ligger 

till grund för de kompetensutvecklingsinsatser som tas 
fram för 2017 och 2018. Både medarbetare och ledare 
kommer att få utvecklas inom fyra olika teman; Föränd-
ringskunskap, Agilt Arbetssätt, Agilt Förhållningssätt och 
Horisontella Principer (=likabehandling, icke-diskrimi-
nering, jämställdhet och tillgänglighet). Projektet Agila 
Ängelholm bedrivs med stöd från Europeiska socialfon-
den (ESF).

En kundtjänst i toppform
Ängelholms kundtjänst fortsätter att vara en av Sveriges 
bästa kommunala kundtjänster vad avser tillgänglighet, 
professionalitet och bemötande via mejl samt telefon 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Under 2016 
har Ängelholms kundtjänst till exempel rejält ökat svars-
frekvensen till invånare som direkt, vid första telefon-
kontakten med kommunen, får svar och hjälp med enkla 
frågor inom en minut.

Biblioteken som har öppet 365 dagar
Förutom Hjärnarp och  Strövelstorp har under 2016 även 
Vejbystrand och Munka Ljungby börjat med meröppna 
bibliotek. Meröppet innebär att låntagare kan besöka 
och använda biblioteken även när de inte är bemannade 
fram till klockan 22.00 både vardagar och helger. Genom 
meröppet blir biblioteken verkligen medborgarnas bib-
liotek. Låntagarna använder inte bara biblioteken till att 
låna böcker utan får även tillgång till lokaler och mötes-
platser under kvällar och helger.

Kort kötid för äldre som vill flytta till särskilt 
boende
Det dröjer i snitt 26 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 58 dagar, vilket gör att Ängelholm de senas-
te två åren tillhör de 25 % bästa kommunerna i Sverige.

Nämndernas måluppfyllelseKommunfullmäktiges mål avseende
medborgarfokus är att:

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

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt
33%

67%

Medborgarfokus
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Kommunens kvalitet i korthet
2014 2015 2016 Medel*

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 94 100 100 86

Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga via telefon, (%) 43 46 71 52

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) - - 89 78

Bibliotekets öppethållande utöver tiden 08-17 vardagar, timmar/vecka 12 12 53 17

Simhallens öppethållande utöver kl 08-17 vardagar, timmar/vecka 20 22 21 27

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

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn % 38 34 70 63

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat datum, medelvärde 16 29 13 28

Väntetid i antal dagar till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 56 26 26 58

Väntetid i antal dagar för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 21 22 23 17

Informationsindex för kommunens webb – totalt 85 86 90 76

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 54 50 76 56

Nöjd Inflytande-Index – Helheten 37 40 42 40

Nöjd Region-Index - Trygghet 58 57 53 56

Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 17 15 15 15

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal ** 4,6 5,1 5,1 5,3

* Medel för deltagande kommuner 2016

** Utfallet avser föregående år

Under året har det skickats in över 400 Åsikter via 
engelholm.se. Åsikterna sammanställs och presenterats 

var fjärde månad till kommunens politiker. Nu utreds om 
det går att utveckla detta system så att politikerna lättare 

kan komma i kontakt direkt med medborgarna via hemsidan.

MEDBORGARFOKUS
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Nämndernas måluppfyllelse

På rätt väg inom äldreomsorgen
Huvuduppdrag Hälsa har under året arbetat med en åt-
gärdsplan för budget i balans och kostnaderna för vård 
och omsorg av äldre har utvecklats i positiv riktning.  

Sedan 2013 har Ängelholms nettokostnadsavvikelse sjun-
kit från 7,1% till 1,6% (2015), där positiva värden indike-
rar högre kostnad än förväntat och negativa värden indi-
kerar lägre kostnad än förväntat, givet bland annat den 
befolkningsstruktur kommunen har. För att klara av att 
hantera det ökade trycket inom äldreomsorgen är utveck-
ling, effektivisering och uppföljning av verksamheten av 
största vikt. Det är samtidigt glädjande att andelen bru-
kare inom hemtjänst och särskilt boende som är ganska 
eller mycket nöjda med sin hemtjänst eller sitt boende är 
högre än föregående år.

Flitiga lärare och elever
Ängelholms skolor visar både på ökad andel elever som 
når kunskapskraven i alla ämnen, samtidigt som elever-
nas genomsnittliga meritvärde fortsätter att öka. Även 
elevernas syn på skolan och undervisningen förbättras. 
Bland annat  känner en större andel av eleverna i årskurs 
8 sig trygga i skolan och eleverna anser även i större ut-
sträckning att lärarna tar hänsn till deras åsikter. Arbetet 
fortsätter med långsiktigt fokus på elevernas delaktighet 
och ansvar, deras motivation och lust att lära samt resul-
tat och kunskapsutveckling. 

Viktigt finna rätt boende för Ängelholmare 
med funktionsnedsättning
Behovet av bostäder med särskild service inom funk-
tionsnedsättningsområdet ska kunna tillgodoses inom 
rimlig tid. Verksamheten för funktionsstöd arbetar med 
att försöka hitta boendeplatser och erbjuda den enskilde 
de lediga platser som blir tillgängliga. En framgångsfak-
tor är att fokusera på bättre matchning mellan brukarens 
behov och tillgången till olika boenden. Tre beslut verk-
ställs av externa aktörer som korttidsvistelse i avvaktan 
på ledig plats på boende i kommunal regi. Under 2017 
ser det ljust ut då ett flertal boendeplatser kommer att bli 
tillgängliga. Framöver planeras även ett flertal nya grupp-
boenden.

Kommunfullmäktiges mål avseende
Effektiva verksamheter är att:

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

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

22%

22% 56%

Effektiva verksamheter
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Kommunens kvalitet i korthet

2014 2015 2016 Medel*

Kostnad förskola och skolbarnsomsorg, tkr/inskrivet barn ** 80 77 78 90

Elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnen i SV, Sv2 och MA, andel (%) 71 74 83 71

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), andel (%) 88 89 84 78

Elever i åk 8: Sammanvägt resultat – elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 69 - 74 75

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) 92 88 92 86

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng ** 324 351 367 365

Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev ** 98 104 112 123

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

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 75 80 73 68

Kostnad särskilt boende äldreomsorg tkr/brukare ** 919 874 993 824

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

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 67 79 70 65

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, tkr/brukare ** 351 399 323 271

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng 90 88 68 80

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 72 75 90 77

* Medel för deltagande kommuner 2016

** Utfallet avser föregående år

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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Årets ekonomiska resultat 
Kommunens resultat uppgår till -266,2 mnkr. I resultatet 
ingår kostnad för försäkringslösning avseende pensions-
åtaganden (inklusive löneskatt) med 304,4 mnkr som 
kommunen genomfört under 2016. Justerat för denna en-
gångskostnad uppgår kommunens resultat till 38,2 mnkr 
att jämföra med budgeterat resultat om 11,2 mnkr. Den 
positiva budgetavvikelsen är därmed 27,0 mnkr. Nämn-
dernas budgetavvikelse uppgår till -6,2 mnkr medan de 
kommunövergripande posterna och finansförvaltningen 
har en positiv avvikelse om +33,2 mnkr.

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och 
avlopp uppvisar ett underskott på -4,4 mnkr för året. Un-
derskottet för vatten- och avloppsverksamheten minskar 
därmed skulden till abonnenterna avseende förutbetalda 
avgifter inom VA-verksamheten till 15,3 mnkr. VA-verk-
samheten 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. Under perioden 2012-2016 ökade 
nettokostnaderna något snabbare än skatteintäkter och 
statsbidrag (nettokostnader 15,8 % jämfört med skatte-
intäkter och statsbidrag 15,1 %). 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 pensionsskulden. Med hänsyn tagen till detta över-
steg skatteintäkterna kommunens nettokostnader under 
2016 och den negativa trenden under de senaste två åren 
har brutits. 

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-
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 till 5,9 mnkr och avser tomträtter 
(2,0 mnkr), försäljning av mark och byggnader (3,1 mnkr) 
samt inventarier och maskiner (0,8 mnkr). Ängelholms 
kommun har under året gjort en förtida inlösen på delar 
av kommunens pensionsåtaganden till ett belopp av 245,0 
mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt på 59,4 
mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen har skett ge-
nom köp av en pensionsförsäkring, vilket kommer att 
medföra minskade kostnader för pensionsutbetalningar 
under kommande år. Redovisningsmässigt innebär inlö-
sen av de intjänade pensionsrätterna att kostnaden för 
framtida pensionsutbetalningar belastar 2016. Pensions-
inlösen betraktas som en jämförelsestörande post och 
kostnaden kan därför dras av från balanskravsresultatet. 
Balanskravsavstämningen ger därmed följande resultat:

Det justerade resultatet uppgår till 32,3 mnkr, vilket inne-
bär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Resul-
tatutjämningsreserven avseende tidigare års avsättningar 
uppgår till 9,7 mnkr.

Balanskravsavstämning
mnkr 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen -266,2

 - reducering av samtliga realisationsvinster -5,9

 - justering för jämförelsestörande poster 
   (förtidsinlösen av pensionsrätter, inkl löneskatt) 304,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 32,3

Medel till resultatutjämningsreserv -

Medel från resultatutjämningsreserv -

Årets balanskravsresultat 32,3
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Årets resultat och balanskravet
mnkr

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 2016 om ett undantag från det 
finansiella målet på 2,0 %. För måluppfyllnad 2016 krävs 
därför endast att balanskravet uppnås. För 2016 uppgår 
resultatet till 38,2 mnkr, rensat för de jämförelsestörande 
kostnaderna för pensionsinlösen, vilket innebär att resul-
tatet blir 1,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

redovisningsrekommendationer. Kommunfullmäktige be-
slutade i juni 2016 att fördela 9,3 mnkr av statsbidraget 
till verksamheterna. Återstående 0,9 mnkr redovisas som 
ett överskott i bokslutet. I slutet av året sökte och erhöll 
Ängelholms kommun ett statsbidrag om 2,2 mnkr för att 
öka bostadsbyggandet. Bidraget ska betecknas som ett ge-
nerellt statsbidrag och ska resultatföras år 2016. Bidraget 
redovisas därför som ett kommunövergripande överskott.

Kommunen har anpassat sina redovisningsprinciper en-
ligt gällande rekommendationer för exploateringsredo-
visning, vilket bland annat innebär att realisationsvinster 
för exploateringsprojekt från tidigare år har redovisats 
under 2016. Det finns också realisationsvinster som upp-
kommit under 2016. Totalt uppgår vinsterna för explo-
ateringsprojekten till 22,6 mnkr, varav 12,7 mnkr avser 
realisationsvinster från tidigare år.

En positiv avvikelse om 4,3 mnkr finns för personalom-
kostnader och förändring av semesterlöneskulden. Or-
sakerna till överskottet är lägre kostnader för avtalsför-
säkringar och att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga 
delvis fanns kvar till och med maj månad. En högre andel 
anställda över 65 år, där kommunen betalar lägre arbets-
givaravgifter, är också en bidragande orsak. Överskottet 
reduceras av att semesterlöneskulden till de anställda ökar 
mer än budgeterat. Detta beror främst på att lärarna fått 
lönelyft under hösten, det så kallade lärarlönelyftet, som 
finansieras genom statsbidrag. Det innebär att värdet på 
lärarnas inarbetade semesterlöneskuld blir högre.

Från och med 2013 redovisar kommunen pensioner en-
ligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att pen-
sionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse. Kommunen har under året genom en 
försäkringslösning minskat kommunens ansvarsförbin-
delse med 304,4 mnkr. Inbetalningen har kostnadsförts 
i resultaträkningen och påverkar resultatet negativt men 
avräknas mot balanskravsresultatet. I denna genomgång 
av budgetavvikelser är kostnaden bortjusterad för att få 
en tydligare överblick över budgetavvikelserna. Övriga 
pensionskostnader avviker mot budget med -6,1 mnkr, 
vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för den för-
månsbestämda ålderspensionen.

Utdelningen från AB Ängelholmshem uppgår till 7,7 
mnkr för föregående räkenskapsår, vilket innebär ett 
överskott på 2,7 mnkr.
 
Kommunen har fått en överskottsutdelning på 2,5 mnkr 
från den kommunägda kreditgivaren Kommuninvest. Den-
na kan från och med 2016 redovisas som en intäkt efter-
som kommunen nu fullgjort sina medlemsinsatser fullt ut.

Årets resultat Balanskravsresultat
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Budgetavvikelser
Kommunens skatter och generella statsbidrag blev 4,6 
mnkr högre än budgeterat. Detta om man exkluderar de 
tillfälliga generella statsbidragen för flyktigmottagande 
(10,2 mnkr) och byggbonus (2,2 mnkr). Mer om dessa i 
kommande stycke.
 
Under 2015 fick Ängelholms kommun ett tillfälligt ge-
nerellt statsbidrag om 11,0 mnkr med anledning av den 
uppkomna flyktingsituationen. En trettondel av intäkten 
(0,8 mnkr) periodiserades till år 2015 medan resterande 
del (10,2 mnkr) periodiserades till år 2016 enligt gällande 

EFFEKTIVA VERKSAMHETER



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

26

Kommunfullmäktige (+7,9 mnkr)
I Kommunfullmäktiges budget 2016 fanns en reserv på 
4,5 mnkr avsatt för nya gruppbostäder. Kommunfull-
mäktige har beslutat enligt en framställan från välfärds-
nämnden om omdisponering av budgetmedel motsva-
rande 3,0 mnkr för att täcka merkostnader i avvaktan på 
färdigställandet av nya gruppbostäder. Därför redovisas 
en positiv avvikelse om 1,5 mnkr mot budget.

Medel för drift av det nya badhuset Vattenhuset finns av-
satta under kommunfullmäktige från och med oktober 
2016. För 2016 innebär det 4,7 mnkr. Eftersom badhuset 
inte var färdigt före årsskiftet redovisas dessa medel som 
ett överskott.

I budgeten för år 2016 fanns medel om 30,5 mnkr av-
satta under kommunfullmäktige för lönerevisionen 2016. 
Av dessa behövdes endast 29,2 mnkr tas i anspråk, vilket 
innebär att ett överskott lämnas om 1,3 mnkr. Huvudan-
ledningen är att Kommunals avtalsområde fick sin löne-
revision en månad senare än övriga avtalsområden.

Återstående överskott om 0,4 mnkr beror på något läg-
re kostnader för arvode till fullmäktiges beredningar och 
revisionen.

Kommunstyrelsen (+8,2 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (-0,1 mnkr)
Kommunstyrelsens avvikelse mot budget uppgår till -0,1 
mnkr. Arvoden och ersättningarna till förtroendevalda 
för förlorad arbetsförtjänst överstiger budget med -0,8 
mnkr, men det finns också ett överskott om 0,7 mnkr för 
outnyttjade medel för oförutsedda behov och strategiska 
utredningar.

Huvuduppdrag Lärande och familj (-1,4 mnkr)
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 48.

Huvuduppdrag Hälsa (-4,2 mnkr)
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 44.

Huvuduppdrag Samhälle (+7,7 mnkr)
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 51.

Kommunledning (+0,1 mnkr)
Överskottet är kopplat till en tjänst som varit vakant en 
del av året.

Servicestöd (+6,1 mnkr)
Servicestöd redovisar ett överskott motsvarande +6,1 
mnkr mot budget. Flera tjänster inom de tre olika verk-
samhetsområdena inom Servicestöd har varit vakanta 
under delar av året, vilket genererar ett överskott om 2,9 
mnkr. För jubileumsaktiviteterna kring Ängelholm 500 år 
uppgår överskottet till 1,7 mnkr (budgeterat 11,0 mnkr år 
2016). Återstående överskott, 1,5 mnkr, avser lägre kost-
nader för fastigheternas konsumtionsavgifter.

Myndighetsnämnden (-0,4 mnkr)
De verksamheter som myndighetsnämnden ansvarar för 
uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,2 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 -0,2 mnkr för ersättningar för förlorad arbetsförtjänst 
och arvoden till förtroendevalda.

Välfärdsnämnden (-20,4 mnkr)
De verksamheter som Välfärdsnämnden ansvarar för 
uppvisar en negativ budgetavvikelse om -20,2 mnkr. Verk-
samheten som välfärdsnämnden ansvarar för ingår i hu-
vuduppdrag Lärande och familj. Mer om verksamhetens 
budgetavvikelse går att läsa i huvuduppdragens ekonomis-
ka analys. I den politiska verksamheten finns ett underskott 
om -0,2 mnkr för arvoden till förtroendevalda.

Budgetavvikelser

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall 

2016-12-31
Budget 

Helår 2016 Avvikelse

Kommunfullmäktige -5,0 -12,9 7,9

Kommunstyrelse -850,6 -858,8 8,2

Myndighetsnämnd -12,9 -12,5 -0,4

Välfärdsnämnd -1 092,2 -1 071,8 -20,4

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd -4,6 -3,1 -1,5

Summa -1 965,3 -1 959,1 -6,2
Kommunövergripande/finansiering 2 003,5 1 970,3 33,2

Summa skattefinansierad verksamhet 38,2 11,2 27,0

PER VERKSAMHET
mnkr Utfall 2016-

12-31
Budget 

Helår 2016 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Politisk organisation -20,2 -26,0 5,8

Huvuduppdrag Lärande och familj -1 138,2 -1 116,7 -21,5

Huvuduppdrag Hälsa -509,8 -505,6 -4,2

Huvuduppdrag Samhälle -174,6 -182,1 7,5

Kommundirektör -36,7 -36,8 0,1

Servicestöd -85,8 -91,9 6,1

Summa -1 965,3 -1 959,1 -6,2
Kommunövergripande/finansiering 2 003,5 1 970,3 33,2

Summa skattefinansierad verksamhet 38,2 11,2 27,0
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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 har kommunen under 
året gjort en förtida inlösen av delar av kommunens pen-
sionsåtaganden till ett belopp av 304,4  mnkr inklusive 
särskild löneskatt (59,4 mnkr). Inlösen har skett genom 
köp av en försäkringslösning hos KPA pension som 
innebär minskade kostnader för pensionsutbetalningar 
under kommande år. Det har inneburit att kommunens 
förvaltning av pensionsmedel har minskat i motsvarande 
mån.

Kommunen har ”öronmärkt” likvida medel i balansräk-
ningen som ska täcka delar av pensionsskulden. Vid ut-
gången av 2016 uppgick dessa pensionsmedels bokförda 
värde till 279,5 mnkr. Pensionsmedlen förvaltas enligt 
tabell nedan. 

Under året har en aktieindexobligation med ett nominellt 
värde på 150,0 mnkr och förfallit. Totalt erhöll kommu-
nen 135,9 mnkr i återbetalning för placeringen. Förlusten 
har beaktats i tidigare bokslut och resultateffekten blev 
därför marginell under 2016. Dessutom har kommunen 

Helårsprognos, budgetavvikelse
mnkr Prognos

april           
Prognos
augusti

Utfall
bokslut 

Nämnderna -28,4 -17,4 -6,2

Valnämnden (0 mnkr)
Eftersom det inte varit några allmänna val under år 2016 
har valnämnden haft en nettobudget på endast 29 tkr. 
Inga medel har förbrukats under året. 

Överförmyndarnämnden (-1,5 mnkr)
Överförmyndarnämnden har haft kostnader för en hand-
läggartjänst utöver budget enligt beslut i Kommunstyrel-
sen samt kostnader utöver budget för uppdragstagare. 
Detta till följd av en mycket större ärendemängd. Mer-
kostnaden uppgår till 1,5 mnkr.

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 budgetav-
vikelsen hos Välfärdsnämnden (-20,4 mnkr). Negativa 
budgetavvikelser finns även hos Överförmyndarnämn-
den (-1,5 mnkr) och Myndighetsnämnden (-0,4 mnkr). 
Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott på 8,2 
mnkr som framförallt huvuduppdrag Samhälle och Ser-
vicestöd bidrar till, medan huvuduppdragen Hälsa och 
Lärande och familj har negativa avvikelser. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas ut-
fall blir bättre än både augustiprognosen och aprilprogno-
sen. Välfärdsnämnden och Kommunstyrelsen har bättre 
utfall än de båda prognoserna medan Överförmyndar-
nämnden och Myndighetsnämnden har  något sämre ut-
fall än prognoserna. Tittar man på den organisatoriska 
uppdelningen har de tre huvuduppdragen och Service-
stöd samtliga bättre utfall än i de båda prognoserna. 

Pensionsåtagande & förvaltning av 
pensionsmedel 
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 
470,0 mnkr vilket är en minskning med 283,1 mnkr i för-
hållande till 2015. 

Sammantaget fördelar sig kommunens pensionsåtagande 
på följande sätt: 

Pensionsåtagande
mnkr 2015 2016

Avsättning i balansräkningen som avser anställda - intjä-
nade efter 1998 29,6 28,5

Avsättning i balansräkningen som avser förtroendevalda 1,4 1,9

Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser anställda 
- intjänade före 1998 720,7 436,4

Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser förtro-
endevalda 1,4 3,2

Totala pensionsförpliktelser 753,1 470,0

Pensionsmedel
mnkr 2015 2016

Aktieindexobligation 135,0 -

Realränteobligationer 21,4 21,3

Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet 271,0 102,0

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 26,5 26,5

Aktiefonder 37,4 38,1

Räntefonder 32,2 32,4

Koncernkonto, skuld löneskatt försäkringslösning - 59,4

Koncernkonto, övrigt -3,1 -0,2

Totala pensionsmedel 520,4 279,5
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Investeringar

PER STYRELSE/NÄMND

mnkr Utfall 
2016-12-31

Budget 
helår 2016 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen 98,3 168,8 70,5

Myndighetsnämnden 0,1 0,8 0,7

Välfärdsnämnden 11,4 11,4 0,0

Summa skattefinansierad
verksamhet 109,8 181,0 71,2
Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 77,9 89,1 11,2

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 77,9 89,1 11,2

Summa Ängelholms kommun 187,7 270,1 82,4

PER VERKSAMHET

mnkr Utfall 
2016-12-31

Budget 
helår 2016 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Huvuduppdrag Lärande och familj 11,7 11,4 -0,3

Huvuduppdrag Hälsa 3,0 3,4 0,4

Huvuduppdrag Samhälle 91,3 152,6 61,3

Servicestöd 3,8 13,6 9,8

Summa skattefinansierad
verksamhet 109,8 181,0 71,2
Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 77,9 89,1 11,2

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet 77,9 89,1 11,2
Summa Ängelholms kommun 187,7 270,1 82,4

Långfristiga externa skulder
mnkr

upphört med sin utlåning av pensionsmedel till AB Äng-
elholmshem, totalt 169,0 mnkr, eftersom bolaget inte 
längre beviljas avdrag för sina räntekostnader på dessa 
koncerninterna lån. Dessa medel har använts för att beta-
la för försäkringslösningen hos KPA Pension.

Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelast-
ningen avseende pensionsutbetalningarna att vara höga 
från 2015 och fram emot år 2020-2022, då de når sin 
topp. Likviditetsbelastningen kommer därefter att ligga 
kvar på ungefär samma nivå fram till cirka 2030, för att 
därefter successivt avta. Kommunfullmäktige har därför 
fattat beslut om att börja använda de medel som avsatts 
för pensionsändamål genom att årligen, överföra 10 
mnkr från pensionsförvaltningen till kommunens ”egen” 
likviditet. 

Kommunen har placeringar i fyra aktiefonder och två 
räntefonder. Under 2016 har marknadsvärdet på dessa 
ökat från 83,1 mnkr till 90,2 mnkr, vilket innebär en vär-
deökning på 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 59,4 % av 
skulden. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 190,5 
mnkr, har återlånats i verksamheten.

Likviditet och lån 
De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 129,9 mnkr. 
Sammantaget har de likvida medlen ökat med 59,7 mnkr 
jämfört med föregående år. 

De långfristiga lånen har ökat med 100,0 mnkr och upp-
går till 480,0 mnkr, varav 210,0 mnkr avser den skatte-
finansierade verksamheten och 270,0 mnkr avser den 
avgiftsfinansierade VA-verksamheten. VA-verksamheten 
står för 50,0 mnkr av ökningen. Den avgiftsfinansierade 
verksamheten har dessutom sedan tidigare tagit upp in-
terna lån, som finansieras via utlåning av pensionsmedel, 
på 102,0 mnkr. Låneskuldens genomsnittliga återstående 
löptid är 2,15 år och genomsnittlig viktad ränta är 0,63 % 
vid årsskiftet, vilket kan jämföras med en genomsnittlig 
ränta på 1,05 % föregående år. Inga lån är upptagna i 
utländsk valuta.

Investerings- och exploateringsverksamhet
Årets nettoinvesteringar uppgår till 187,7 mnkr, vilket är 
82,4 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet inom de skat-
tefinansierade investeringarna uppgår till 71,2 mnkr och 
inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten till 11,2 
mnkr. Avvikelserna mot budgeten är huvudsakligen en 
följd av senareläggning av projekt. Nettoinkomster från 
exploateringsredovisningen ingår om 13,5 mnkr i utfallet 
och har också stor påverkan på budgetavvikelsen.
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Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 109,8 
mnkr medan avgiftsfinansierade investeringar utgör 77,9 
mnkr.

De investeringsprojekt som överstiger 5 mnkr är specifi-
cerade i tabellen nedan:

Investeringar
mnkr

Skattekollektiv Avgiftskollektiv
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73,3

40,0

60,0
53,2

77,9

Investeringar över 5 mnkr
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Pågatågsstation Barkåkra 22,9

Gång- och cykelbro badhusområdet (Tullportsbron) 19,8

Gatubelysning upprustning 10,5

Landshövdingevägen ombyggnad 6,4

Upprustning offentliga toaletter 6,3

Asfaltsplan 6,1

Ombyggnad Åsbogatan 6,0

Övrigt 31,8

Summa skattefinansierad verksamhet 109,8

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Ny vattenledning Gånarp-Hjärnarp 12,4

Ledningar vattenverket, Varvsvägen 12,2

Ny vattenledning Bransvig-Gånarp 9,5

Underhållsplan, VA 8,6

Omläggning VA Åsbogatan 6,1

Övrigt VA 53,7

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 77,9
Summa investeringar Ängelholms kommun 187,7

Borgen, totalt Borgen, exkl. koncernföretag
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45,5 58,3 70,3 94,8 134,5

Borgensåtagande
mnkr

Borgensåtagande
De totala borgensförbindelserna uppgår till 2 011,7 
mnkr, vilket är en ökning med 268,2 mnkr jämfört med 
2015. Ökningen beror främst på att AB Ängelholmshem-
skoncernen ökat sin upplåning med 229,9 mnkr. Vidare 
har delägarskapet i Sydvatten AB inneburit att kommu-
nen tecknat ytterligare borgen på 15,9 mnkr för bolagets 
åtaganden. Under året har Gymnastikförbundet Syd ut-
ökat borgen med 20,8 mnkr då gymnastikanläggningen 
Lingvallen i Skälderviken genomgått en omfattande om 
och tillbyggnad. Även borgensåtagandena gentemot Hel-
singborgs kommun avseende NSR:s upplåning har ökat 
med 4,0 mnkr. Av de totala borgensåtagandena avser 1 
877,2 mnkr AB Ängelholmshemskoncernen och reste-
rande 134,5 mnkr avser andra organisationer.

Andra större borgensåtaganden avser Sydvatten AB, 58,6 
mnkr, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 33,7 
mnkr och Skånes gymnastikförbund, 37,7 mnkr. Inga 
borgensåtaganden har infriats under 2016.
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na ska rapportera resultatet av den interna kontrollen 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.

ÄNGELHOLMS  
KOMMUN

AB
ÄNGELHOLMSHEM 

99,9 %  

AB 
ÄNGELHOLMS- 

LOKALER 
100 %

ÄNGELHOLMS 
FASTIGHETS- 
STRUKTUR AB 

100 %

ÄNGELHOLMS 
 NÄRINGSLIV AB  

14,0 %  

COMPETENSUM  
SKÅNE NORDVÄST

AB 6,1 %  

NSR AB 
16,0 %  

ARENABOLAGET  
I ÄNGELHOLM AB 

10,6 %  

SYDVATTEN AB 
4,55 %  

Intern kontroll
Den interna kontrollen är en process för att följa upp 
om kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt 
och effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlit-
lighet samt om lagar och förordningar följs kontrolleras 
också. Internkontrollreglementet reglerar bland annat att 
nämn-derna årligen ska göra en samlad bedömning av 
den interna kontrollen samt väsentlighets- och riskanaly-
ser. Den interna kontrollen ingår som ett moment i kom-
munens styrmodell Ratten. Under året har en kommunö-
vergripande grupp bildats som arbetar för att utveckla 
och förbättra det interna kontrollarbetet i kommunen.

Nämndernas internkontrollplaner för kommande år läm-
nas i samband med nämndernas budgetförslag. Koppling-
en mellan utvalda kontrollområden, planerade aktiviteter 
och mål i budgeten blir därigenom tydligare. Nämnder-

Ängelholms kommuns samlade verksamhet
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motsvarande resultat uppgår till -5,0 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 16,9 % (18,9 % föregående år).

Kommunala uppdragsföretag
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av sex 
kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm. Ängelholms kommun ägarandel uppgår 
till 16,0 %. NSR:s verksamhet grundar sig på ett konsor-
tialavtal som alla ägandekommuner har godkänt. Avtalet 
gäller till utgången av 2020. Enligt konsortialavtalet ska 
NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett re-
surs-och avfallssnålt samhälle genom avfallsminimering, 
återanvändning och återvinning med ekonomiska och 
miljövänliga metoder. För att uppnå en bättre miljö och 
ekonomi ska NSR erbjuda effektiva miljölednings-, av-
fallshanterings-, och återvinningssystem för det regionala 
näringslivet.  I nordvästra Skåne finns fem stycken åter-
vinningsanläggningar med anläggningen i Helsingborg 
som huvudanläggning. 

Under 2016 har delägarkommunerna arbetat fram ett 
förslag till nytt aktieägaravtal som är tänkt att ersätta nu-
varande konsortialavtal. Förslaget kommer att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut under 2017.

Ängelholms Näringsliv AB 
I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet inom 
affärsområdena besöksnäringsutveckling, centrumut-
veckling och näringslivsutveckling.  Målet är att utveck-
la och marknadsföra 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 nyföretagan-
de. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 14,0 %
och AB Ängelholmshems ägarandel uppgår till 4,0 %. 
Resterande ägarandelar är fördelade på lokala företag.

Ängelholmshemskoncernen
mnkr 2015 2016

Nettomsättning 386,7 406,9

Resultat efter finansiella poster -2,6 4,5

Nettoinvesteringar 319,5 267,6

Balansomslutning 2 822,0 3 002,3

Soliditet, % 18,7 17,8

Personalstatistik 

Antal anställda (årsarbetare) 67,0 71,0

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 befolkningen i Ängelholms 
kommun växer ökar också behovet av verksamhetsloka-
ler avsedda för kommunal verksamhet. 

Ängelholmshemkoncernen äger, driver och förvaltar 
bostäder och lokaler. Vid årsskiftet uppgick antalet ägda 
hyreslägenheter till 3 048 vilket motsvarar 203 000 kva-
dratmeter (kvm) och antalet förvaltade och ägda verk-
samhetslokaler uppgick till 219 000 kvm. Total bostads- 
och lokalyta uppgår till 422 000 kvm, varav 385 000 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. Ängelholmshem har näst 
intill 100 % i uthyrningsgrad. För närvarande är 8 600 
personer registrerade som bostadssökande i bolagets bo-
stadskö.

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. Ängelholmslo-
kalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för 
Ängelholms kommuns verksamhet. Ängelholmslokaler 
ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen 
uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verk-
samhet i den takt kommunens behov och krav förändras. 
Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen med att an-
skaffa och avveckla externt hyrda lokaler.

I koncernen ingår också Ängelholms Fastighetsstruktur 
AB, ett bolag som har till uppgift att äga, förvalta och 
avyttra fastigheter i koncernen. Under 2016 var det ingen 
aktivitet i Ängelholms Fastighetsstruktur AB.

För mer information om den verksamhet som bedrivits i 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler under året, eko-
nomiskt utfall samt framtidsplaner, se sidan 54-55.

Ängelholmshemskoncernens ekonomi
Redovisat resultat för Ängelholmshemskoncernen upp-
går till 4,5 mnkr. Ängelholmshems resultat efter finan-
siella poster uppgår 19,4 mnkr och Ängelholmslokalers 
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Entreprenörer

UTBILDNING Auric Ab

Förskolan Vanten Ek förening

Nallen Montessoriförskola

Ängelholms Montessoriförening Ek

Vejbystrands skola och Förskola

VÅRD OCH OMSORG Attendo Care AB

Adium Omsorg AB

Cirkeln Stöd och Behandling AB

Humana Assistans AB

Vardaga Äldreomsorg

Victum Omsorg AB

Känslighetsanalys
mnkr  Förändring +/-

10 öres förändring av kommunalskatten 8,6

Förändrat invånarantal med 100 4,6

Avgiftsförändring med 1% 1,7

Löneförändring med 1%, inkl PO         13,5

Ökad upplåning med 10 mnkr        0,06

10 heltidstjänster 4,8

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. Comp-
tetensum 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 2016 till 439,9 
mnkr vilket motsvarar 15,3 % av de totala kostnaderna 
för kommunen. 

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 känslighetsanalus. Nedan redovisas de ekonomiska 
konsekvenserna av olika händelser.

Även oförutsätsedda 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. Stabil 
befolkningstillväxt är en viktig faktor för att kunna skapa 
resurser för utveckling av verksamheten. För 2016 är det 
extra glädjande att även födelsenettot är positivt, det vill 
säga att det föds fler i kommunen än vad som dör. 

Kommunen redovisar sammantaget ett överskott, men 
nämndernas ekonomiska utveckling är negativ och upp-
visar ett underskott på 6,2 mnkr. Större underskott finns 
inom verksamhetsområdet för funktionsstöd, individ- 
och familjeomsorg samt huvuduppdrag Hälsa. I samband 
med budgetprocessen inför 2017 har dessa områden fått 
budgetförstärkningar, vilket innebär goda förutsättningar 
för en ekonomi i balans inom nämndernas verksamhet 
under kommande år. Satsningarna har finansierats ge-
nom en höjning av kommunalskatten med 45 öre 2017.

Nämndernas måluppfyllelse är relativt god och 90 % av 
nämndmålen har helt eller delvis uppfyllts, vilket är un-
gefär på samma nivå som tidigare år. Planerade investe-
ringsprojekt har i högre utsträckning än tidigare år utförts 
som planerat och ungefär ¾ av budgeten har förbrukats. 
En anledning är troligtvis en medveten strategi från kom-
munledningen att minska investeringsbudgetens omfatt-
ning. 

De kommande åren förväntas det demografiska trycket 
öka på kommunsektorn med fler barn i förskola och sko-
la 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 övervältring av 
kostnader från Försäkringskassan till kommunen. Mot-
tagande av nyanlända och sänkta ersättningsnivåer för 
ensamkommande flyktingbarn utmanar kommunens 
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förmåga att hitta goda och kostnadseffektiva lösningar. 
Utvecklingen ställer även krav på kommunerna att effek-
tivisera 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.

EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Kulturveckan inträffar under höstlovet för att barn 
och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de olika 

arrangemangen under sin lediga vecka. 2016 deltog runt 
5 000 personer i någon av de 40 olika programpunkterna.
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Ängelholm växer
Den starka inflyttningen fortsätter och under 2016 flytta-
de 2 541 personer in till Ängelholm medan 1 947 flyttade 
ut. Dessutom föddes det 12 personer fler än som avled 
vilket innebar att den totala befolkningsökningen blev 
604 personer. Vid årsslutet uppgick det totala antalet i 
Ängelholm till 41 336 personer. För att möta ett växande 
Ängelholm har under året 102 lägenheter i flerbostadshus 
och 40 enbostadshus färdigställts, totalt 142 bostäder.

Ängelholmarna trivs
Medborgarna blir mer och mer nöjda med Ängelholms 
kommun som en plats att leva och bo i. Enligt SCB:s 
medborgarundersökning 2016 tycker de att kommunen 
väl uppfyller deras förväntningar i detta avseende och att 
Ängelholm kommer nära en plats som är perfekt att bo 
och leva i. 

Ängelholm blev också för andra året i rad rankad som 
tvåa i Sverige som en av de bästa kommuner att bo i bland 
landsbygdskommuner. Detta enligt en årlig undersökning 
som genomförs av tidningen Fokus och Handelshögsko-
lan i Jönköping.

En fruktsam satsning på ekologiska livsmedel
Ängelholms kommun har under de senaste åren satsat 
på att öka andelen ekologiska livsmedel i den mat som 
tillreds och serveras. Under 2016 uppgick andelen eko-
logiska livsmedel till 21%, vilket är en förbättring i för-
hållande med föregående år då andelen uppgick till 18%. 
För 2017 är målet 25%, vilket klargjorts i kommunens 
måltidspolicy. 

Kraftsamling 2.0 breddar partnerskapet
Kraftsamling Ängelholm startade 2011 och är ett samar-
betsprojekt mellan offentlig verksamhet, näringsliv och 
ideella verksamheter. Aktörer från dessa tre verksamhets-
områden arbetar tillsammans för att utveckla Ängelholm. 
För att säkra en bredare delaktighet och fler samarbets-
projekt reviderades Kraftsamling Ängelholm under 2015 
till Kraftsamling 2.0. I Kraftsamling 2.0 ska fokus riktas 
mot områden där allas intressen sammanstrålar. Under 
året har bland annat en idébank startas, dessutom har 
partnerskapet arbetat med Ängelholms 500-års jubileum 
och ett hållbart flyktingmottagande.

Företagsklimatet i Ängelholm 
Ängelholm har de senaste åren legat i sverigetoppen i 
Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas fö-
retagsklimat. I 2016 års mätning rankas Ängelholm som 
16:e bäst i landet. Särskilt utmärkande är kommunens yt-
terst goda kommunikationsmöjligheter med europavägar-
na E6, E4 och E20, Västkustbanan, godsstråken genom 
Skåne och Ängelholm Helsingborg Airport. Näringslivet 
i Ängelholm kännetecknas av stor branschbredd och li-
ten konjunkturell sårbarhet. Av kommunens cirka 5 200 
registrerade arbetsställen är hela 99 % är mikro-, små-el-

Nämndernas måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål avseende  
samhällsutveckling är att:

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

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt
29%

14%
57%

Samhällsutveckling
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Kommunens kvalitet i korthet
2014 2015 2016 Medel*

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 80,7 80,9 81,5 78,9

Andel invånare som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd (andel %) ** 1,9 2,2 2,1 4,3

Nyregistrerade företag (utifrån första halvåret), antal per 1000 invånare: 5,2 6,2 6,4 5,4

Sjukpenningtalet, antal dagar per registrerad försäkrad ** 6,9 7,9 9 11,7

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) ** 41 51 53 39

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt Miljöfordon Syd, % 29 32 31 33

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel (%) 7 18 21 26

Nöjd Region-Index - Helheten 66 68 68 60

* Medel för deltagande kommuner 2016

** Utfallet avser föregående år

ler medelstora företag (från 0 till 49 anställda). Ser man 
enbart till kommunens cirka 2 000 aktiebolag återfinns 
flest företag inom företagstjänster, fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet följt av handel- och byggverksamhet. 
Sett till antalet anställda är Ängelholms kommun och Re-
gion Skåne (Ängelholms Sjukhus) de största arbetsgivar-
na. Flera stora företag med säte i Ängelholm har nationell 
och internationell verksamhet. De fyra största, sett till det 
totala antalet anställda, är SITA Sverige AB, Swerock AB, 
HemoCue AB och MVB Syd AB. Kommunen är också 
säte för flera välkända företagsvarumärken som exempel-
vis Koenigsegg Automotive AB och Prisjakt Sverige AB.

Projekt Hälsostaden – gränslös vård
Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 
ett samarbete genom det treåriga projektet, Hälsostaden 
som en del i att successivt förstärka och utarbeta en ge-
mensamt arbetssätt kring hälso- och sjukvård. Syftet med 
det utvecklade samarbetet mellan kommunen och regio-
nen är att skapa en så kallad sömlös vård som underlät-
tar i patientens vardag. På grund av de goda resultaten i 
projekt Hälsostaden med exempelvis driften av en kort-
tidsavdelning och ett mobilt akutteam beslutades 2016 att 
projektet ska förlängas fram till juni 2018.

Räddningstjänst med fokus på förebyggande 
arbete
Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) är ett kom-
munalförbund som omfattar Helsingborgs, Ängelholms 
och Örkelljungas räddningstjänst. RSNV har visionen 
att olyckor ska ske så sällan som möjligt samt att kon-
sekvenser av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. 
Förbundet har till exempel under hösten genomfört hän-
delsebaserade hembesök i Ängelholm, som innebär att 
brandmän gör hembesök i områden där det nyligen har 
brunnit.

I Ängelholm har förbundet under året satsat på att möta 
barn och unga i grundskolan och i gymnasiet och även 
fokuserat på att utveckla sin kommunikation via sociala 

medier. I Statistiska centralbyråns medborgarundersök-
ning för Ängelholm 2016 gav medborgarna Räddnings-
tjänsten Skåne Nordväst högt betyg i bemötande, till-
gänglighet och man var nöjd med Räddningstjänsten i sin 
helhet. Undersökningen visar även att RSNV:s resultat är 
bättre än det genomsnittliga resultatet för räddningstjäns-
ter i landet, oavsett om det är en liten eller stor kommun. 
RSNV vill fortsätta växa i framtiden och arbetar för att 
omfatta fler kommuner i nordvästra Skåne. 

Ängelholm - en av elva kommuner i Familjen 
Helsingborg
Familjen Helsingborg samverkar i olika frågor med syfte 
att skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbe-
tet bygger på ett aktivt deltagande från medlemskom-
munernas sida, bland annat i 40 olika kunskapsnätverk. 
De kommuner som samarbetar är Ängelholm och Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp samt Örkelljunga. Under 2016 
har samarbetet tagit fram en ny plan för åren 2016-2019 
med fem viktiga målområden som ska bidra till en hållbar 
tillväxt för alla kommunerna: Infrastruktur, Näringsliv, 
Lärande, Öppenhet och inkludering samt Miljö. Under 
året har Familjen Helsingborg arbetat fram en gemensam 
strategi för infrastruktur och kollektivtrafik som kommer 
att tjäna som underlag i samarbetet med Trafikverket, Re-
gion Skåne, Skånetrafiken med flera.

För att utöka kunskapen om vinsterna med mångfald har 
samtliga kommuner medverkat till att bland annat utveck-
la en digital verktygslåda vid rekrytering och instiftat ett 
pris för årets mångfaldsinitiativ bland medlemskommu-
nerna med en prissumma på 15 000 kr. Hur kommunerna 
arbetar med nyanländas villkor och trygghet har haft stor 
vikt inom samarbetet under 2016. Fokus har också varit 
på tematiska uppföljningar och dialogmöten med polis-
chefer i Syd respektive Nordvästra Skåne. Även effekter 
av Findus nedläggning i Bjuv har engagerat kommunerna 
och näringslivet inom Familjen Helsingborg.

SAMHÄLLSUTVECKLING
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Miljötillståndet i Ängelholm 2016
Ängelholm har en politiskt antagen miljöplan som gäller 
mellan åren 2014-2021. Miljöplanen innehåller sex inrikt-
ningar som utgår från Sveriges nationella och Skånes re-
gionala miljömål och de utmaningar som vi alla står inför. 
Syftet med alla miljömålen, oavsett var de beslutats, är att 
kunna lämna över en värld till kommande generationer 
där de fortfarande har möjlighet att andas ren luft, bada i 
sjöar och hav, kunna äta nyttig mat och njuta av naturen. 

Förbättrad vattenkvalitet
För att behålla den goda vattenkvaliteten som krävs för 
dricksvatten och för att arter och natur ska trivas och ut-
vecklas, verkar Ängelholms kommun för att lantbruken 
ska anlägga skyddszoner längs alla Ängelholms vattendrag. 
Skyddszoner förbättrar vattenkvaliteten genom att växtlig-
heten tar upp en stor del av de gödande ämnen åkrarna 
inte hinner ta upp. Kommunen måste också ta hand om 
dagvattnet på ett bra sätt eftersom detta också kan inne-
hålla många ämnen som man inte vill ha ut i vattendragen 
och havet. Ett sätt är att arbeta med att lokalt omhänder-
ta det dagvatten som uppkommer inom ett område.  Här 
ligger Ängelholms kommun i framkant och har anlagt ett 
antal så kallade regnbäddar, till exempel på ett antal gator 

i Munka Ljungby och på Åsbogatan i Ängelholm. Bäd-
darna tar emot dagsvatten, renar det och fördröjer det så 
att risken för översvämningar minskar samtidigt som det 
upplevs som ett trevligt inslag i stadsbilden.

Ett friskt ekosystem
En frisk och levande natur är en förutsättning för möj-
ligheterna att bo, leva och arbeta i Ängelholms kommun. 
Exempel på de ekosystemtjänster som naturen erbjuder 
är binas och humlornas pollinering som ger skördar på 
åkrarna eller trädens förmåga att omvandla koldioxid till 
syre. Om bin, humlor och andra viktiga insekter försvin-
ner sker ingen pollinering och då kommer lantbruken få 
sämre skördar och på sikt inte kunna skörda flera av våra 
viktigaste livsmedel. Vid planering av utbyggnadsområ-
den är det viktigt att anlägga gröna flyttkorridorer mellan 
ängs- och betesmark för att underlätta utbyte och för-
flyttning av arter mellan områdena och skapa natur när 
nya områden planläggs.

Förutom ekonomiska vinster bidrar även naturområden 
till rekreation och vila för invånarna. Under året som gått 
har Ängelholms första kommunala naturreservat bildats 
vid Magnarps strandmarker. Detta innebär att det i dags-

I dagsläget finns det 
fyra naturreservat, åtta  
biotopsskyddsområden 
samt ett fågel- och vat-
tenskyddsområde i kom-
munen.
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Miljönyckeltal
 2013 2014 2015 2016

Energianvändning i kommunägda lokaler (kWh/m2). Inklusive verksamhetsel. 233 230 223 175

Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och restvärme i kommunägda 
lokaler och bostäder (%). Exklusive el. 76 89 88 89

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

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%) 3 7 18 21

Antal miljöcertifierade skolor och förskolor 4 4 7 7

Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS), TS=torrsubstans 0,94 0,88 0,86 0,67

Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv 704 652 484 -

Hushållsavfall som samlats in för materailåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 41 51 53 49

Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall (kg/person) 231 227 229 220

läget finns fyra naturreservat, åtta biotopskyddsområden 
och ett fågel- och vattenskyddsområde i kommunen. 

Frågan om klimatförändringar och dess påverkan har dis-
kuterats flitigt under många år. Ett sätt att minska männ-
iskans påverkan på klimatet är att främja och stimulera 
produktionen av energi från källor som inte påverkar kli-
matet, exempelvis solenergi och vindkraft. Under året har 
antalet vindkraftverk i kommunen fördubblats från fem 
till tio. Tillsammans kommer de att producera nästan 15 
megawatt el vilket motsvarar elförbrukningen för nästan 
34 000 hushåll under ett år. Under 2016 byggdes även 
en solcellsanläggning på Villans trygghetsboende och på 
stadshusets tak finns det sedan tidigare cirka 550 kvadrat-
meter solceller som producerar energi till bland annat 
stadshuset. Totalt finns det nu cirka 50 stycken solcellsan-
läggningar i kommunen. Det produceras även biogas ge-
nom rötning av avloppsslam på kommunens reningsverk 
som förbränns och distribueras i fjärrvärmenätet.

Ett annat sätt att minska klimatpåverkan sker i Ängel-
holms kommun genom att installera nyare och mer ef-
fektiv teknik. Energianvändningen i de kommunala verk-
samheterna minskar kontinuerligt men det är fortfarande 
en bit kvar till målet om mindre än 200 kWh/m2. Under 
året har det påbörjats ett arbete med en klimat- och en-
ergistrategi som ska hjälpa kommunen att bli helt fossil-
bränslefri till år 2021. Strategin beräknas vara klar under 
2017. Dessutom har 1 450 gamla kvicksilver- och lysrör-
sarmaturer i gatubelysningen bytts ut mot LED-lampor 
under året. Sammanlagt har cirka 7 000 armaturer nu 
bytts ut. Utbytet till de mer energisnåla lamporna bedöms 
minska energiförbrukningen med 50 procent.

Hållbart transportsystem
Genom att utveckla ett hållbart transportsystem minskar 
klimatpåverkan av resandet. Transporter är en stor bidra-
gande orsak till mängden klimatpåverkande ämnen i at-
mosfären. I Ängelholm finns en cykelplan som syftar till 
att underlätta och möjliggöra för fler att cykla mer. I Äng-

elholm finns i dagsläget 3,1 meter kommunal cykelväg per 
invånare, vilket placerar Ängelholm bland de 25 % bästa 
kommunerna i landet (medelvärde 1,6 meter/invånare). 
Totalt finns cirka 90 kilometer asfalterad cykelväg och ar-
betet med att anlägga fler cykelvägar pågår. Kommunen 
arbetar också för att det i tätbebyggt område inte ska vara 
mer än 500 meter till närmsta hållplats för kollektivtrafik. 
Under året utökades kollektivtrafiknätet med sommarlin-
jen Havsbadsbussen som under 2017 kommer att bli per-
manent och tätheten i tågtrafiken i norrgående riktning 
ökade med möjlighet för av- och påstigning på Förslöv 
station. Ängelholms kommun erbjuder även tjänstecyklar 
för personalen som kan användas i stadsnära miljö och 
arbetar med att öka antalet elbilar i verksamheterna.

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. Det är också viktigt att arbeta för att minimera 
störningar från buller och bevara de områden som idag är 
tysta. Kommunen har ett naturvårdsprogram som gäller 
sedan 2010. Under året har arbete genomförts för att ta 
fram en grönstrukturplan. Både naturvårdsprogrammet 
och grönstrukturplanen ska vara ett stöd i samhällsplane-
ringen så att alla får en god miljö och att viktiga djur- och 
växtmiljöer bevaras och utvecklas. Planen beräknas bli 
klar under 2017. I den kommande nya stadsdelen Sta-
tionsområdet har en plan tagits fram vars syfte är att göra 
stadsdelen hållbar både vad avser miljö och folkhälsa.

Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
En viktig uppgift i arbetet mot att uppnå kommunens 
miljömål är att påverka marknaden genom att ställa tuf-
fare krav i upphandling av varor och tjänster. Under året 
har Ängelholms kommun infört nya och skärpta krav på 
upphandlingar av byggentreprenader, bland annat hand-
lar det om användning av kemikalier och utsläpp av växt-
husgaser.

SAMHÄLLSUTVECKLING
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Delaktiga medarbetare ger bättre service
Medarbetarna utgör den viktigaste förutsättningen för att 
kunna leverera en god service till kommunens medborg-
are. Målet att skapa en god livskvalitet för medborgarna 
kräver att kommunens medarbetare känner delaktighet 
och trivsel och ges möjlighet att utvecklas i sina olika 
verksamheter. Utvecklingen av arbetssätt och arbetsfor-
mer för att möta och anpassa organisationen till föränd-
rade krav är ständigt pågående och arbetet med att ut-
veckla Ängelholms service- och utvecklingsorganisation 
har haft hög prioritet under 2016. 

Under det gångna året har personalomsättningen ökat 
och ligger på 9,7 % (8,4 % 2015). Antalet medarbetare 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda mer än 3 måna-
der) var vid årets slut 3 130 personer (3 027 år 2015). 

Hög motivation bland medarbetarna
Ängelholms kommun genomför vartannat år en medar-
betarenkät för att få en bild av hur medarbetarna upp-
fattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till 
framtida förbättringar av bland annat arbetsmiljön. En-
käten har genomförts under hösten och årets totala index 
(100 gradig skala) för HME – Hållbart medarbetarenga-
gemang – landade på index 78, vilket är samma resultat 
som vid undersökningen 2014. I syfte att öka andelen 
svarande och skapa ett större intresse och engagemang 
för undersökningen, genomförde HR en informations-
insats genom att besöka ett stort antal arbetsplatsträffar 
inom kommunens alla verksamheter. Enkäten har skick-
ats ut till 2 718 medarbetare och svarsfrekvensen landade 
på 83 % i årets undersökning, vilket är en ökning med 
åtta procent jämfört med förra mätningen. I resultatet 
av medarbetarundersökningen framgår att motivationen 
hos medarbetarna är mycket hög. De områden som sär-
skilt behöver utvecklas är arbetet kring lönekriterier och 
medarbetarsamtal, men även att många medarbetare upp-
lever hög arbetsbelastning och dålig fysisk arbetsmiljö.

Kommunens övergripande lönekriterier kommer att fast-
ställas för att bidra till verksamheternas mål. Ett arbete 
med verksamhetsutvecklande lönesättning och kommun-
gemensamma lönekriterier har påbörjats under året. Un-
der 2017 kommer utbildningsinsatser för lönesättande 
chefer och deras medarbetare att genomföras. Arbetet 
med att lönekriterierna bättre kopplas till verksamhe-
ternas mål, förväntas också bidra till en höjd kvalitet på 
medarbetarsamtalen.

Den totala löneökningen som resultatet av den lokala lö-
neöversynen 2016 uppgick till 3,0 % (2,8 % 2015). Me-
dianlönen för månadsanställda är vid årets slut 26 900 kr 
(26 050 kr 2015).

Under året har en stor utbildningsinsats påbörjats kring 
Arbetsmiljö och Hälsa, med stöd av det nationella utbild-
ningsmaterialet från Suntarbetsliv. Kompetens kring det 

Antal årsarbetare
2015 2016

Huvuduppdrag Hälsa 683 679

Huvuduppdrag Lärande och familj 1595 1648

Huvuduppdrag Samhällsutveckling 294 310

Servicestöd 93 95

Totalt 2665 2732

56+ år

–34 år

35 – 55 år

Åldersfördelning 2016

25% 20%

55%

Nämndernas måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål avseende medska-
pande 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.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

Medskapande medarbetare

57%
43%
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systematiska arbetsmiljöarbetet är av stor vikt för att han-
tera en alltför hög arbetsbelastning. Utbildningsinsatsen 
kommer att fortsätta även under 2017. Vidare har utbild-
ningar i hur samverkansavtalet ska tillämpas påbörjats 
och kommer även den att fortsätta under 2017.

Fortsatt låga sjuktal
I likhet med riket i övrigt har sjuktalen ökat, men Äng-
elholms kommun ligger fortfarande bland de ledande 
kommunerna vad gäller låga sjuktal. Sjukfrånvaron i för-
hållande till anställningstid är under 2016 5,19 % (2015 
4,80 %).

Sjukfrånvaro
% 2015 2016

Total sjukfrånvaro 4,80% 5,19%

Varav långtidssjukfrånvaro 
(60 dagar eller mer)

33,98% 34,44%

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,28% 5,71%

Sjukfrånvaro för män 3,03% 3,35%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,34% 3,89%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 49 år 4,33% 4,96%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 eller äldre 5,69% 5,76%

Sjukfrånvaro per huvuduppdrag
% 2015 2016

Huvuduppdrag Hälsa 6,14% 6,57%

Huvuduppdrag Lärande och familj 4,42% 4,76%

Huvuduppdrag Samhälle 4,23% 4,76%

Ledning och Servicestöd 3,19% 3,99%

totalt 4,80% 5,19%

Sjukfrånvaron granskas systematiskt med utgångspunkt 
i skillnader mellan verksamheter, yrkeskategorier, sjuk-
skrivningars längd och diagnosgrupper, i syfte att kunna 
erbjuda tidiga och anpassade insatser för att på så sätt 
främja god hälsa och förebygga ohälsa. 

Samverkansavtalet – ett verktyg för ett agilt 
arbetssätt
Ett agilt arbetssätt ska genomsyra Ängelholms kommun. 
Det agila arbetet med verksamhetsutveckling innebär ett 
sätt att hantera ständig förändring. För att ha en bered-
skap för förändringar finns ett samverkansavtal, vilket är 
ett viktigt verktyg i det agila arbetssättet. Samverkansav-
talet tecknades år 2008 med de fackliga organisationerna, 
med syftet att skapa ökad delaktighet och bättre arbets-
miljö för medarbetarna. Avtalet utgår från en helhetssyn 
på verksamheten och bygger på mötesplatser för att in-
tegrera verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö och 
hälsa. En utvärdering som gjordes i slutet på 2015 visar 
att vissa delar i avtalet måste tydliggöras för att avsedd 
effekt på ökad delaktighet, utveckling och inflytande i ar-

MEDSKAPANDE MEDARBETARE

betet ska vidareutvecklas. Under hösten har en aktivitets-
plan tagits fram där syftet är att ge stöd och kunskap om 
avtalets möjligheter och förutsättningar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Från och med 31 mars 2016 stärks kravet på att arbets-
givaren sätter mål för den organisatoriska och sociala ar-
betsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka 
organisationens kunskap och förmåga att motverka ohäl-
sa. Föreskriften hänvisar till vikten av att bedriva ett sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete. I anslutning till att föreskrif-
ten lanserades planerade HR tillsammans med fackliga 
företrädare utbildningsinsatser för att ge grundläggande 
kunskaper och vidareutveckla det systematiska arbetsmil-
jöarbetet. Under hösten har en grupp chefer och skydds-
ombud provat Sunt Arbetslivs* upplägg av arbetsmiljöut-
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Ökad satsning på friskvård
Under året har 40 % av medarbetarna använt sin frisk-
vårdssubvention (2015 42 %). I budgeten för 2017 görs 
en ökad satsning på kommunens medarbetare genom 
att friskvårdssubventionerna höjs från nuvarande 1 000 
kronor till 2 000 kronor per anställd och år. Friskvårds-
subventionen kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, 
inom ramen för vad skattelagstiftningen tillåter.

Alla förmåner för medarbetarna finns samlade i för-
månsportalen Fördel Ängelholm. Under året har fler 
medarbetare loggat in i förmånsportalen där det, förut-
om att hantera sin friskvård, går att ta del av flera olika 
förmåner, en del med bruttoavdrag, och en mängd andra 
erbjudande. 

Även detta år har det erbjudits rabatterade teaterbiljet-
ter och kommungemensamma aktiviteter: Gratis Kom-
munträning en kväll i veckan, ”Stadsrundan” - en frisk-
vårdskväll med rörelse, mat, underhållning och social 
samvaro, HälsoPendla-utmaningen, som lockat fler att 
byta ut bilen mot mer hållbart resande.

bildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som tar sikte på 
den nya föreskriften. Utvärderingen från deltagarna var 
positiv och utbildningen erbjuds nu till alla chefer och 
skyddsombud. Utbildningsinsatserna påbörjades i no-
vember och kommer att fortgå under hela 2017.

*Sunt Arbetsliv arbetar för att ge chef  eller skyddsombud inom kom-
mun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och 
god hälsa i arbetslivet, så att verksamheten blir en attraktiv och effektiv 
arbetsplats. Sunt Arbetsliv drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Pacta i samverkan med de fackliga organisationerna.

6- sjukdagar

1 – 5 sjukdagar

0 dagar

Frisktal 2016

37% 36%

26%

Familjen Helsingborg samarbetar för att attra-
hera och utveckla kompetens
Ängelholms kommun samarbetar med övriga kommuner 
i nordvästra Skåne inom ramen för samarbetet Familjen 
Helsingborg. Arbetsgivarfrågor är ett prioriterat målom-
råde i samarbetet med målsättningen att öka attraktivi-
teten för Ängelholm som arbetsgivare. Den bakomlig-
gande drivkraften till samverkan inom HR-området är 
övertygelsen om den gemensamma nyttan – tillsammans 
blir vi bättre på att attrahera, utveckla och behålla kom-
petens. Exempel på samarbeten är: traineeprogram, as-
pirantprogram, framtidens chefer, mångfaldsarbete och 
mentorsprogram. Under året har två traineer rekryterats 
till Ängelholms kommun inom ramen för traineepro-
grammet.
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Medarbetarundersökning-
en visar på hög motivation 
och  stort engagemang bland 
kommunens medarbetare.

Personalkostnader
mnkr 2015 2016

Löner, anställda 948,8 1005,3

Ersättning, övriga uppdragstagare 11,9 16,9

Ersättning, förtroendevalda 8,3 7,8

Summa lön och ersättning 969,0 1030

Arbetsgivaravgifter med mera 294,0 320,1

Pensionskostnader* 87,8 334,8

Löneskatt på pensioner 21,2 81,7

Totalt 1 372,0 1766,6

Personalförsörjningsprognos 2016-2025
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*) Kommunen har under 2016 genom en försäkringslösning minskat 
kommunens pensionsskuld med 245,0 mnkr. Detta belopp ingår därför i 
Pensionskostnaderna för år 2016. På försäkringslösningen betalas också löne-
skatt om 59,4 mnkr som ingår i posten Löneskatt på pensioner år 2016.

Ängelholm - en attraktiv arbetsgivare  
Välfärdssektorn i hela Sverige har ett stort behov av ar-
betskraft framöver och Ängelholm är inget undantag. 
Enligt senaste personalförsörjningsprognosen behöver 
Ängelholms kommun till följd av pensioner och egna 
uppsägningar under de kommande tio åren rekrytera 
drygt 2 300 medarbetare för att behålla nuvarande om-
fattning av verksamhet. Därutöver finns ett stort behov 
av tillfälligt anställda för att täcka vakanser vid olika typer 
av frånvaro. Det ligger en stor utmaning framför allt i 
att attrahera grupper som anses svårrekryterade, såsom 
t.ex. sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, för-
skollärare och vissa lärargrupper. Under 2016 startades 
ett kommunövergripande projekt tillsammans med fack-
liga organisationer kring förbättringsåtgärder för att göra 
Ängelholms kommun till en mer attraktiv arbetsgivare. 
Ett urval av åtgärder under 2016 är exempelvis framta-
gandet av en god introduktionsplan för nyanställda, re-
kryteringsplan för seniorhandläggare som ska bidra med 
sin erfarenhet och vara bollplank för nya eller oerfarna 
socialsekreterare.

MEDSKAPANDE MEDARBETARE
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Med sikte på framtiden!
Året har präglats av en framåtanda där utveckling och di-
gitalisering av äldreomsorgen stått i fokus. 2015 års nya 
organisationsmodell, såväl på kommunövergripande nivå 
som på huvuduppdrag Hälsas nivå, har under 2016 landat 
och gett en rad önskvärda effekter.

Ängelholms kommun behöver rustas för äldreomsorgens 
framtida utmaningar, därför har huvuduppdrag Hälsa 
systematiskt inventerat verksamheten och sett över ar-
betssätt för att optimera resursutnyttjande med bibehål-
len kvalité. I syfte att bredda utbud och fördjupa kvalité är 
också flera delar i verksamheten genomgångna och kva-
litetssäkrade. Biståndsenheten för äldre och hemtjänsten 
införde under 2016 ett nytt arbetssätt i syfte att dels få en 
budget i balans, men även för att möta de krav som ställs 
på social dokumentation. Arbetet har resulterat i minskad 
administration, mindre detaljstyrning och större påver-
kansmöjligheter för både äldre och omvårdnadspersonal.

Ängelholm har en större andel äldre, där 6,6 % av befolk-
ningen är 80 år eller äldre jämfört med Skåne (5,5 %) och 

riket (6,0 %). Det medför, för Ängelholm, att fler äldre 
behöver vård och omsorg i olika omfattning.

Fokus på ökad kompetens
Huvuduppdrag Hälsas utbildningsforum satte fokus på 
det mellanmänskliga mötet, och då särskilt på mötet 
mellan äldre, närstående och medarbetare. Utbildnings-
forumet anordnades för andra året i rad och samlade 
närmare 700 medarbetare till föreläsning och verksam-
hetsöverskridande mingel, där också representanter från 
kommunens privata vårdgivare deltog. Verksamheten 
har också tagit del av statsbidrag avsedda att öka kun-
skap genom olika kompetensutvecklingsinsatser för 
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. I samarbete 
med Vård- och omsorgscollege har 86 undersköterskor 
utbildats i handledning, psykiatri och medicinsk fördjup-
ningskurs. Utvecklingsinsatserna har vänt sig till både den 
kommunala och privata äldreomsorgen. 

Inom huvuduppdrag Hälsa arbetar man utifrån nationella 
kvalitetsregister. Kvalitetsregistren möjliggör lärande och 
ständigt förbättringsarbete samt skapar system och ru-

Huvuduppdrag Hälsa
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tiner som säkerställer att brukarna får en likvärdig och 
kvalitativ vård. Vidare har ett kvalitetsledningssystem im-
plementerats under 2016 för att stödja de processer som 
syftar till att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa 
upp och säkra kvalitén i verksamheten.

Välfärdsteknik resulterar i effektivare
service och tillgänglighet
Huvuduppdrag Hälsa satsar målmedvetet på digitala lös-
ningar inom äldreomsorgen. Under 2016 har samtliga 
analoga trygghetslarm bytts ut till digitala. Ett nytt pla-
nerings- och insatssystem har införts där medarbetarna 
inom hemtjänsten har direkt tillgång till information via 
mobila handenheter. I handenheten kan medarbetarna 
dokumentera, följa sitt schema och hålla kontakten med 
kollegor och brukare. Biståndsenheten har ett nytt sys-
tem som stödjer handläggningen av ärenden och säkrar 
att rätt information finns på rätt ställe för rätt omsorg. 
Systemet bygger på nya innovativa lösningar och med 
stort fokus på användarvänlighet. Vidare har ett system 
för hälso- och sjukvårdspersonal införts där de digitalt 
kan skicka beställningar till hemtjänsten som sedan ut-
för insatser på deras uppdrag. Det samlade resultatet av 
införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen så här 
långt möjliggör bättre uppföljning, snabbare beslutspro-
cess liksom ökad insyn och transparens. Likaså optimeras 
resursanvändningen och samordningen mellan verksam-
hetens olika områden. I slutändan ges brukarna högre 
kvalitet på såväl service som tillgänglighet.

Huvuduppdrag Hälsa arbetar för att ligga i framkant 
när det gäller att ta tillvara på ny teknik och möjligheter 
att delta i olika innovationsprojekt.  Inom ramen för de 
mobila projekt som drivs i Skåne med stöd av Region 
Skåne erbjuds legitimerade medarbetare i Ängelholms/
Hälsostadens mobila team att utgöra testbädd för mo-
bil Hemsjukvård. Ängelholms kommun är den enda 
kommun i Skåne och bland få kommuner i Sverige som 
producerar och konsumerar i Nationell patientöversikt 
(NPÖ). Det innebär att sjukhus, primärvård och kom-
mun på ett unikt sätt kan ta del av varandras journaler.

Viktiga volontärer ger guldkant för
Ängelholms äldre
I år har en satsning gjorts på att skapa förutsättningar för 
att fler volontärer ska engagera sig i äldreomsorgen. Vo-
lontärer inom äldreomsorgen skapar extra guldkant för 
äldre genom att vara en social kontakt, ett stöd i varda-
gen med exempelvis promenader och kulturella arrange-
mang. Volontärerna utgår ifrån träffpunktsverksamheten 
där en mångfald av aktiviteter arrangeras som även går 
att följa på Instagram och Facebook. Projekt Måltidsvän 
startades 2016. Att äta i sällskap och gemenskap är nå-

got vi människor oftast uppskattar. En måltidsvän är en 
av kommunens volontärer som träffar en senior en gång 
i veckan för en gemensam måltid. Tillsammans äter de 
antingen hemma eller på någon av äldreomsorgens res-
tauranger. 

Genom samarbete med Järnvägens museum har min-
neslådor skapats till vårdboenden i Ängelholm. Minneslå-
dan består av ett flertal saker som ska skapa ett positivt 
minne hos den äldre. För att hjälpa personalen i samta-
let  kring minneslådan medföljer en beskrivning om vad 
sakerna är och kan associeras till. Via minnesgåva från 
Ragnar Karlssons fond har parcyklar köpts in. Parcykel 
är en cykel för två som ger aktivitet, träning och samvaro 
under trevliga former. Cyklarna är omtyckta och finns att 
tillgå på flera boenden. 

Genom bidrag från Odd fellow har Riksteatern i Skåne 
besökt demensboendet Karlsgården med kulturprojektet 
”Nu tar vi ledigt” som är en teater där de äldres förnim-
melser och i hågkomster skapar föreställningen. 

Kundtjänst utvecklar service och tillgänglighet
Kundtjänst har under året arbetat med att effektivisera 
och standardisera ärendehanteringen i syfte att optimera 
verksamheten och garantera likartade kvalitativa svar till 
kund. Det finns tydliga mål och riktlinjer som gör det en-
kelt för handläggarna att göra rätt. En kompetenshöjning 
i form av individuell coaching i bemötande vid besök och 
i telefonsamtal genomförs fyra gånger per år. Kundtjänst 
har även under 2016 satsat på att omvärldsbevaka och 
samverkat med andra kommunala kontaktcenter i syfte 
att utveckla verksamheten. 

Kundtjänsts verksamhet kvalitetssäkras genom bland an-
nat servicemätning av e-post och telefonitillgänglighet. 
Resultatet för 2016 visar att tillgängligheten är god. Med-
elsvarstiden för att få svar på e-post är en timme, vilket är 
en förbättring med två timmar sedan år 2015. Hela 71 % 
av de som ringer till kundtjänst får svar på en enkel fråga 
inom en minut, vilket vida överstiger målvärdet på 48 %. 
Det goda resultatet beror på att bemanningen vid telefon 
är optimerad samt att samtalen fördelas till ledig kund-
tjänsthandläggare per automatik vid köbildning.  

Kundtjänst implementerar ett nytt ärendehanteringssys-
tem för Ängelholms kommun. Systemet fungerar som en 
kontaktkanal med medborgaren, och kommunicerar med 
de övriga interna systemen. För kundtjänst innebär det 
nya systemet att man kan snabbt öka servicen till med-
borgarna, avlasta den interna organisationen och ge en 
bra grund till löpande förbättringsarbete.

HUVUDUPPDRAG HÄLSA
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EKONOMISK ANALYS
Huvuduppdrag Hälsas nettokostnad uppgår till 509,8 
mnkr vilket innebär ett underskott på -4,2 mnkr (0,8 %) 
i förhållande till budget. Äldreomsorgens underskott har 
minskat med -9,3 mnkr på två år (2015-2016).

En treårsplan för att minska underskottet har utarbetats 
och verksamheten har systematiskt inventerats för att ge 
underlag för ett effektivt resursutnyttjande och finna för-
bättringar i det dagliga arbetet. Planen innehåller åtgärder 
som effektiviseringar avseende lokaler och verksamhet 
samt förenkling och förbättring av arbetsprocesser ge-
nom digitalisering. 

Det minskade underskottet beror bland annat på införan-
det av nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd 
och planering av hemtjänst. Vidare har medel från So-
cialstyrelsen avseende ökad bemanning i äldreomsorgen 
förbättrat resultatet. 

Budgetavvikelsen på -4,2 mnkr består i huvudsak av kost-
nader för hemtjänsten, -6,0 mnkr. Antalet äldre över 80 
år som behöver vård och omsorg har ökat i omfattning 
under flera års tid. Detta bidrar också till ett underskott 
för hälso- och sjukvårdspersonal på -2,4 mnkr, då be-
manningen har stärkts upp.

Detta vägs upp av ett antal genomförda åtgärder för få en 
budget i balans som gett god effekt under 2016. Trygg-
hetsjourens larmcentral har avvecklats och ersatts med 
en extern leverantör. Vidare har lokaleffektiviseringar 
genom avveckling av lokalytor vid Viktoriagården samt 
uppsägning av hemtjänstlokaler genomförts med positivt 
resultat. Ett målmedvetet arbete för att komma tillrätta 
med höga kostnader för externa placeringar har genom-
förts till förmån för att kunna ge vård och omsorg på 
hemmaplan. Sammantaget har dessa åtgärder resulterat i 
en positiv avvikelse motsvarande (+4,2 mnkr). 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 3,0 mnkr, viket är 0,4 
mnkr lägre än budgeterat. 

Avvikelsen är i huvudsak kopplad till beslutsstödsystemet 
Hypergene som förväntas bli klart första halvåret 2017 
(0,3 mnkr). Men även investeringar inom Kundtjänst 
skjuts till 2017 (0,1 mnkr).

Huvuduppdrag Hälsa
mnkr 2015 2016

Verksamhetens intäkter 93,3 101,0

Verksamhetens kostnader 588,1 610,8

Verksamhetens nettokostnader 494,8 509,8

Budgetavvikelse -9,8 -4,2

Nettoinvesteringar 1,6 3,0

Antal årsarbetare 683 679

Socialstyrelsens undersökningar 
visar att 99 % är nöjda med bemö-
tandet i samband med hemtjänstin-
satser. Motsvarande siffra för särskilt 
boende är 98 %.
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FRAMTID
Dagens och morgondagens äldreomsorg måste möta de 
äldres berättigade krav och förväntningar på trygghet, till-
gänglighet och valfrihet – även digitalt. Ängelholms kom-
mun arbetar målmedvetet med digitala lösningar inom 
äldreomsorgen. I framtiden ska hemtjänsten vara nyckelfri 
genom digitala nycklar direkt via mobila enheter. Vidare 
ska e-handel införas i hemtjänsten. På sikt ska de äldre 
kunna erbjudas tillsyn på natten med hjälp av webbkamera 
istället för eller som komplement till tillsyn genom person-
ligt besök. För att kunna erbjuda bästa möjliga hemsjuk-
vård finns många utmaningar. Mobil hemsjukvård gör att 
journaler och patientinformation på ett säkert sätt finns 
tillgängliga för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysio-
terapeuter direkt i surfplattan. Medarbetarna inom äldre-
omsorgen i Ängelholm ska erbjudas en modern it-arbets-
miljö som bidrar till en god arbetsmiljö. 

Det kommer att behövas ungefär 100 nya medarbetare 
inom Hälsa fram till 2022. Pensionsavgångar och ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden påverkar framtida rekryte-
ringsbehov. En satsning för att påverka rekryteringsbeho-
vet och möjligheterna att rekrytera rätt personer genom-
förs de närmaste åren genom att bland annat använda 
kompetens på rätt sätt, utveckla arbetsmiljö och arbetsor-
ganisation, utnyttja tekniken bättre och skapa bättre löne- 
och karriärmöjligheter.

Ängelholm demografiska utveckling visar att de kom-
mande åren medför en större demografisk förändring 
där den stora 40-talistgenerationen uppnår en ålder över 
80 år. Befolkningsprognosen visar att år 2020 kommer 
det finnas cirka 170 fler personer som är äldre än 80 år. 
Det innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där 
behovet av stöd och service ökar. 

Via en minnesgåva från Rag-
nar Karlsson fond har par-
cyklar köpts in som gör det 
möjligt för samvaro och trä-
ning under trevliga former.
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Ängelholms befolkning ökar
I Ängelholms 500-åriga historia har staden aldrig haft 
så många invånare med olika bakgrund som nu och det 
finns en stolthet över att vara en av de kommuner i lan-
det som klarat uppdraget enligt den nya nationella bosätt-
ningslagen. Med gemensamma krafter, hårt arbete och 
bra planering har Ängelholms kommun lyckats erbjuda 
bostad åt samtliga 98 nyanlända som anvisats under 2016. 
Tre nya boenden för 21 ensamkommande barn har ock-
så öppnats under året. Runt om i Ängelholm finns barn 
och vuxna som upplevt krig och som tvingats lämna sina 
hem. Oroligheter och krig ute i världen påverkar även 
kommunens invånare och ställer krav på ny kunskap och 
nya arbetssätt i huvuduppdragets verksamheter. Med ett 
gemensamt arbetssätt och helhetsgrepp kring individens 
situation kan de sociala verksamheterna och kommunens 
utbildningsverksamhet arbeta tillsammans för att möta 
medborgarens individuella problem.

Ängelholms skolor och elevhälsa tog emot många ny-
anlända barn under det gångna året och detta har med-

Ett utmanande år
2016 har till stor del präglats av ekonomiska utmaningar 
med stora prognostiserade underskott för flera verksam-
hetsområden och hela huvuduppdraget har arbetat hårt 
med dessa utmaningar. Huvudsakligen handlar det om 
att behoven i verksamheten har varit större än vad som 
varit budgeterat. Hög konkurrens om personal mellan 
kommuner har lett till hög personalomsättning inom vis-
sa verksamheter. I kombination med fler ärenden inom 
LSS (stöd- och serviceinsatser till medborgare med funk-
tionsnedsättning), ett ökat antal nyanlända och fler barn 
i behov av stöd har Lärande och Familjs målsättningar 
inte uppfyllts fullt ut. Bristen på lokaler och bostäder har 
också inneburit kostsamma konsekvenser på flera områ-
den inom huvuduppdraget. Att exempelvis hitta boende 
utanför kommunens gränser för medborgare med funk-
tionsnedsättning kostar mycket mer än om boendet finns 
inom kommunen. Den ekonomiska situationen har med-
fört att visst fokus med nödvändighet flyttats från verk-
samhetens utveckling till hantering av den ekonomiska 
situationen. 

Huvuduppdrag Lärande och familj



 47

fört nya komplexa frågeställningar för personalen med 
anledning av trauma, avvisningsbeslut och åldersupp-
skrivning. Flera av de äldre nya invånarna har undervi-
sats i den kommunala vuxenutbildningen i svenska för 
invandrare (SFI). Ett spännande projekt som eleverna 
har arbetat med är ”Min livsresa” där SFI-utbildningarna 
i Ängelholm, Landskrona, Bjuv och Båstad arrangerade 
en gemensam utställning som visades upp i Ängelholms 
Stadsbibliotek. Genom bild och text berättade eleverna 
om sina hemländer och vägen till Sverige.

Ängelholms unga medborgare 
I kommunen finns det många medborgare om är under 6 
år med tankar, åsikter, erfarenheter och kunskaper. Dessa 
stadens yngsta medborgare har synliggjorts med anled-
ning av Ängelholms 500-årsjubileum. Under våren place-
rades fem träd ut på olika platser i kommunen där barnen 
visade sina framtidsdrömmar. Man kunde även ta del av 
en utställning i rådhuset som visade hur barn tänker sig 
framtiden 500 år framåt. Under året publicerades boken 
”En främling är en vän som du inte har lärt känna”. Den 
innehåller texter och teckningar av fjärdeklassare från 
Ängelholms grundskolor som tolkat begrepp kopplat till 
mångfald.

En gemensam organisation för skola och socialtjänst un-
derlättar samarbetet kring barn och ungdomar och under 
året har viktiga förebyggande åtgärder varit en priori-
terad fråga. Elevhälsa, förskola, grundskola och social-
tjänst jobbar tillsammans för att identifiera insatser som 
är nödvändiga att sätta in i ett tidigt skede för att ge barn 
och unga förutsättningar för en god hälsa och utveckling. 
Exempel på detta är analys och handlingsplaner för att 
främja skolnärvaro och ett pilotprojekt med Elevhälsan, 
barnpsykiatrin vid sjukhuset i Ängelholm samt ett antal 
skånska kommuner kring omhändertagande av barn med 
utåtagerande beteenden.

Alla barn och unga ska ges förutsättningar att nå sin ful-
la potential. Ett viktigt steg i den målsättningen är att så 
många elever som möjligt lyckas i skolan. Läsåret 15/16 
visar Grundskolan ökade meritvärden för elever i åk 9 
jämfört med föregående år. Från 223,5 poäng 2015 till 
232,2 poäng 2016. Dessutom ses en tydlig ökning av an-
delen elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Här 
har Ängelholms skolor förbättrat sitt resultat från 80,4% 
2015 till 85,3% 2016. Tillsammans med ett långsiktigt fo-
kus på flickors och pojkars lärande, ser vi nu för första 
gången på flera år att skillnaderna i flickors och pojkars 
resultat minskar i Ängelholm. Sammantaget visar dessa 
resultat att likvärdigheten ökar i Ängelholms grundskolor. 

Forskning och utveckling
Aktuell forskning, beprövad erfarenhet och evidensbase-
rad praktik är utgångspunkten för verksamheterna inom 
omsorg, vård och utbildning. En Forsknings- och utveck-
lingsgrupp stödjer förskolors och skolors systematiska 
utvecklingsarbete tillsammans med skolledare och lärare. 
Kommunen har vid flera tillfällen lyfts fram som ett gott 
exempel när det gäller forsknings- och utvecklingssats-
ningar. Ett exempel på en sådan satsning är Ängelholms 
medverkan i utvecklingsprogrammet ”Leda för resultat” 
där fokus har varit på skillnaderna i pojkars och flickors 
resultat. Erfarenheterna från denna satsning har spridits 
vidare ut i Ängelholms olika skolverksamheter.

Kommunen utför service och stödinsatser till ungefär 265 
medborgare med funktionsstöd och socialpsykiatriska in-
satser till ett 50-tal medborgare. Socialtjänsten har börjat 
arbeta efter en ny metodik kallad Delaktighetsmodellen, 
en jämlik dialog med brukare och personal. Den leder till 
att brukare får ett ökat inflytande över sin livssituation 
och ett ökat engagemang i sin omgivning. Genom den 
nya metoden kan verksamheterna även skaffa sig kun-
skap om brukarens behov och därigenom utveckla och 
förbättra verksamheten.

Medarbetarna skapar välfärden
Huvuduppdrag Lärande och familj delar erfarenheten 
med många andra kommuner om svårigheter att rekrytera 

HUVUDUPPDRAG LÄRANDE OCH FAMILJ

För första gången på flera år 
minskar skillnaderna mellan poj-
kars och flickors betygspoäng.
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och behålla erfaren personal inom många grundläggande 
och betydelsefulla områden för medborgarna. Arbetet 
med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, 
och deras familjer, är ett av socialtjänstens svåraste och 
viktigaste uppdrag. Arbetet med att säkerställa att barn 
och ungdomar inte far illa innebär ofta svåra bedömning-
ar vilket kräver medarbetare med kunskap, erfarenheter 
och engagemang. 

EKONOMISK ANALYS
Huvuduppdrag Lärande och familjs samlade verksam-
heter redovisar en negativ budgetavvikelse som uppgår 
till -21,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1,9 % av 
budgeten. 

Verksamhetsområdet förskola/skola omsluter drygt hälf-
ten av Lärande och Familjs totala budget och avvikelsen 
landade på –2,6 mnkr. Avvikelsen kan till stora delar 
kopplas till satsningen en dator per elev samt en ökad 
kostnad för lokaler.

Förskolor och skolor har under året tagit emot cirka 200 
nyanlända barn och elever bland annat beroende på att 
Migrationsverket öppnade ett asylboende i Valhall Park. 
Från att tidigare haft introduktionsverksamet för nyan-
lända inom tre av kommunens rektorsområden fick yt-
terligare fyra grundskolor under våren starta upp förbe-
redelseklasser. Integrationsverksamheten har finansierats 
med statliga medel under 2016.

Inom Elevhälsan har resurser styrts om för att möta det 
ökade behovet hos nyanlända och ensamkommande som 
ofta har komplexa behov som påverkar alla professioner 
inom elevhälsan. Till följd av vakanta tjänster inom Elev-
hälsan och återhållsamhet genererade verksamheten ett 
överskott på +1,8 mnkr.

Gymnasieskolans avvikelse mot budget uppgår till -2,5 
mnkr, vilket beror på ökade kostnader för interkommu-
nal ersättning och friskolebidrag för elever i annan gym-
nasieskola.

Verksamhetsområdet för vuxenutbildningen och arbets-
marknadsåtgärder visar totalt en negativ budgetavvikelse 
på -1,1 mnkr. Vuxenutbildningen står för underskottet, 
vilket beror på att antalet elever ökat med 200 personer, 
medan arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott 
till följd av projektmedel från Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsområdet Funktionsstöds budgetunderskott 
uppgår till -11,0 mnkr. En starkt bidragande orsak till det 
negativa resultatet är förändringar av Försäkringskassans 
bedömningar kring beviljande av personlig assistans. För-

säkringskassans mer restriktiva hållning har inneburit en 
kostnadsökning för kommunen och det budgetmässiga 
underskottet för personlig assistans uppgår till -6,6 mnkr. 
Efterfrågan och behovet av bostad med särskild servi-
ce har under flera år varit stort. Bristen på bostäder har 
inneburit andra alternativa kostnadskrävande lösningar, 
t.ex. i form av externa boendeplatser, vilket innebär ett 
underskott på -4,6 mnkr. Genom tillkomsten av ett nytt 
gruppboende i Vejbystrand under våren 2017 kommer 
flera av de externa boendeplatserna att upphöra. 

Inom verksamhetsområdet Individ- och familj har arbete 
genomförts i syfte att minska antalet placeringar utanför 
kommunen till förmån för mer kostnadseffektiva hem-
maplanslösningar. I de fall där en placering varit oundvik-
lig handlar det ofta om svår problematik som inte kunnat 
hanteras i form av egna insatser. Budgetunderskottet för 
placering av barn och unga samt vuxna uppgår till -1,1 
mnkr. Även bristen på kommunarvoderade familjehem 
genererar högre kostnader och verksamheten har arbe-
tat målmedvetet för att hitta fler arvoderade familjehem. 
Budgetavvikelsen för familjehem uppgår till -2,4 mnkr. 
Utredningsenheten har haft hög personalomsättning un-
der de senaste två åren, vilket medfört rekryteringssvå-
righeter och förlust av kompetenser vilket ökat behovet 
av inhyrd personal för att klara grunduppdragen. Bud-
getavvikelsen uppgår till –1,0 mnkr. Inom verksamheten 
finns även personer med psykiska funktionshinder som 
har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).  Det finns en stor efterfrå-
gan på gruppboenden, bostäder med särskild service och 
behandlingsinsatser. Den stora efterfrågan har genererat 
högre kostnader och budgetavvikelsen för behandlings-
kostnader uppgår till –1,4 mnkr. 

Försörjningsstödsverksamheten har en budgetavvikelse 
på -0,3 mnkr. Samarbetet mellan Resurscenter, försörj-
ningsstödsenheten samt andra aktörer har bidragit till 
minskade försörjningsstödutbetalningar. 

Huvuduppdragets investeringsverksamhet utgörs i hu-
vudsak av nyanskaffning av inventarier inom förskola 
och skola samt inköp av elevdatorer och IT-utrustning. 
De totala investeringsutgifterna uppgår till l1,7 mnkr att 
jämföra med budgeterade 11,4 mnkr.

Huvuduppdrag Lärande och familj
mnkr 2015 2016

Verksamhetens intäkter  284,8    384,6

Verksamhetens kostnader  1 369,1    1522,8

Verksamhetens nettokostnader  1 084,3    1138,2

Budgetavvikelse -11,0    -21,5

Nettoinvesteringar  10,2    11,7

Antal årsarbetare  1 595    1648,0
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åtgärder och bättre samordning mellan olika huvudmän.

Regeringen har under 2016 startat en utredning för att se 
över hela lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS. Utredningen ska vara klar 2018.

Doktorander i Lärande (DiL) är ett samarbete mellan 
doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbild-
ningsverksamheter i Ängelholm. Det handlar om inspira-
tionsfyllda möten mellan barn/elever och doktorander. 
Under 2016 har samarbetet utvidgats till fler kommuner 
inom Familjen Helsingborg och flera andra kommuner 
och lärosäten har visat intresse. DiL är också med i kam-
pen om GötaPriset 2017 som premierar idéer som ut-
vecklar och förbättrar kvaliteten i stat, kommun, lands-
ting och regioner.

Det finns många ungdomar i åldern 16-20 år i Ängel-
holms kommun som inte har någon sysselsättning efter 
grundskolan. Det är kommunens ansvar att erbjuda akti-
viteter till dem. Detta ansvar kallas för Kommunens Ak-
tivitetsAnsvar. Huvuduppdrag Lärande och familj lägger 
2017 ett förstärkt fokus på att fånga upp dessa ungdomar 
och erbjuda meningsfull aktivitet. Under året kommer 
samarbetet mellan försörjningsstöd, vuxenutbildning och 
arbetsmarknad att utökas för att förebygga behovet av 
försörjningsstöd för unga vuxna. 

FRAMTID
Ängelholms kommun står inför utmaningen att välkom-
na och integrera nya medborgare. En utmaning som 
kräver samverkan både inom det egna huvuduppdraget, 
kommunövergripande och med det lokala samhället. Be-
hovet av nya lokaler och bostäder såväl inom skolan som 
inom socialtjänsten har ökat markant under 2016. Därför 
blir planering av flera nya boenden och lokaler en prio-
riterad fråga för att på lång sikt lösa lokalfrågorna inom 
huvuduppdragets verksamhetsområden.

För att kunna rekrytera och behålla medarbetare med 
kompetenser som svarar mot huvuduppdragets behov 
framöver behöver Ängelholms kommun fortsätta arbeta 
intensivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

I skolan planeras insatser för att utveckla elevernas digi-
tala kompetens och hur man på ett ansvarsfullt sätt an-
vänder källor och resurser på nätet. Under 2017 kommer 
huvuduppdraget även att arbeta med insatser för att vän-
da skolfrånvaro till närvaro och att hitta effektiva samver-
kansformer med barnet och familjens behov i centrum. 
Lärande och familj kommer också ingå i ett samarbets-
projekt tillsammans med barnpsykiatrin kring barn som 
har utåtagerande beteende. En rad åtgärder ska genom-
föras som leder till förbättrade möjligheter till hjälpinsat-
ser för de som riskerar ohälsa, exempelvis utbildning till 
personalen, förbättrad webb för de som söker hjälp, stöd-
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Många bäckar små
Huvuduppdrag Samhälle har under året arbetat med att 
förstärka kvaliteter som finns i natur och i stadsmiljön. 
För att öka tryggheten har ny belysning installerats vid 
promenad- och cykelstråk. En upprustning av Pyttebron 
har genomförts och flera tunnlar har fått konstnärlig ut-
smyckning. Det populära hängmattebiblioteket vid Järn-
vägsparken har varit till mycket nöje för medborgarna 
vilket har lett till att en liknande konstruktion har installe-
rats i Valhallparken i Skälderviken. Dessutom har Tings-
torgets identitet förstärkts genom jubileumskonstverket 
”Vågor från förr, nu och sedan”.

I Munka Ljungby har regnbäddar anlagts för att omhän-
derta regnvatten och minska risken för översvämningar. 
Arbetet med att bevara och förstärka stränderna är stän-
digt pågående. Återföring av sand efter årets stormar, an-
läggning av nya toaletter och permanentande av Havsliv-
räddarna för ökad trygghet är några exempel på åtgärder 
under året. 

Kommunens vandringsleder har rustats upp och fått 
ökad uppmärksamhet i samband med vandringseventet 
Eurorando i september. Totalt besöktes Skåne av cirka 
2 000 vandrare. 

Under 2016 blev det enklare att källsortera för villaägare 
i Ängelholms kommun. Med fyrfackskärl i soptunnan är 
det möjligt att få förpackningar och tidningar hämtade 
direkt i vid den egna tomten.

Mötesplatser ger trygghet och dialog
I takt med att omvärlden förändras arbetar huvuduppdrag 
Samhälle med att tillgodose nya behov och därmed vitali-
sera de traditionella mötesplatserna. Ängelholms kommun 
har under året stått inför utmaningen att välkomna många 
nyanlända. Huvuduppdraget har i nära samverkan med den 
ideella sektorn skapat goda mötesplatser såsom språkcafé 
på biblioteket, internationellt café på Kronohäktet och in-
satser inom fritidsgårdsverksamheterna. Exempel på andra 
evenemang i det offentliga rummet är de bemannade och 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteterna vid stranden och i 
skateparken. Ett lyckat exempel på en generationsöverskri-
dande mötesplats är Skaparbibblan där cirka 500 deltagare 
fick möta ny teknik på ett lekfullt sätt.

Upplevelser ger ökad livskvalitet
I Ängelholms kommun är måltiden en upplevelse och 
måltidsmiljön ska vara tilltalande för matgästerna. Därför 
eftersträvas en restaurangkänsla i alla kommunens res-
tauranger och kommunen arbetar efter målsättningen att 
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bli den bästa måltidskommunen i landet. Verksamheten 
präglas av kvalitet, service, matglädje och delaktighet. 
Satsningen har burit frukt och under året har måltids-
service uppmärksammats med flera nomineringar och 
utmärkelser i White guide junior då 250 förskolor, sko-
lor och seniorboenden i Sverige testades i syfte att vaska 
fram de bästa offentliga måltidsupplevelserna. Priset för 
Årets Skolmatspolitiker gick till Liss Böcker Sellgren från 
Ängelholm. Rönneskolan och Montessoriskolan placera-
des bland landets trettio bästa skolrestauranger. Rektorn 
i Hjärnarp blev en av landets tio bästa rektorer och Äng-
elholms kommun fick som helhet en åttonde plats bland 
tio nominerade kommuner.

Huvuduppdrag Samhälle har under året arrangerat ak-
tiviter som har bjudit på nya upplevelser. Genom Land 
Art, Street Art, gatuteater och konserter på Stortorget 
har ängelholmare och besökare fått möta konsten och 
kulturen utanför dess traditionella rum. Ungdomsmässan 
ÄXPO och Mångfaldsparaden är goda exempel på nya 
arenor och arrangemang där ungdomars inflytande och 
engagemang har tagits till vara.

Hållbar tillväxt
Ekonomisk tillväxt och ökad befolkning gör att antalet 
planansökningar ökar, beställningar av nybyggnadskartor 
ökar och mätjobben blir fler. Exploatörers intresse för 
Ängelholm är stort. Sedan 2014 har antalet bygglov ökat 
med drygt 40%. Det effektiviseringsarbete som genom-
förts de senaste åren gör att verksamheten, trots ökning-
en, lyckats hantera byggloven i stort sett i samma takt. 
Under 2016 har 66% av alla som söker bygglov fått sina 
beslut inom fyra veckor, vilket är sex veckor tidigare än 
plan- och bygglagen föreskriver. Inom fyra veckor han-
terades också 90 % av alla inkomna anmälningar om nya 
verksamheter eller anläggningar av miljöenheten.

I Ängelholms kommun pågår just nu ”den stora VA-ut-
byggnaden” vilket är en omfattande renovering och ut-
byggnad av vatten- och spillvattenledningar.  Under 2016 
har ledningar sanerats vid Norra Hornsgatan, Bjärevägen 
och Åsbogatan. I samband med VA-saneringen passar 
kommunen även på att förbättra gator och gång- och cy-
kelvägar. Huvudspillvattenledningarna från Pyttebron till 
avloppsreningsverket har renoverats invändigt och arbete 
har även skett med VA-ledningar vid Landshövdingevä-
gen. Under året har kommunalt vatten och avlopp bör-
jat byggas ut till fastigheter längs Boarpsvägen utanför 
Hjärnarp. Utredning har gjorts för överföringsledningar 
mellan Hjärnarp och Ljungabolet/Äspenäs.

Flera projekt har genomförts eller startats under året för 
att ge förutsättningar för att Ängelholm ska fortsätta 

växa. För området Fridhem pågår nu detaljprojektering 
av etapp 1 och kommunstyrelsen arbetar med fördelning 
av tomtmark. Förutsättningarna för att påbörja exploate-
ring av Fridhem är att träningsplanerna flyttas till det nya 
idrottsområdet vilka ska vara klara till hösten 2017. Sta-
tionsområdet planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv där 
grönområden och gröna stråk ska vara en naturlig del av 
staden.

Vid Norra Varalöv har kommunen sålt mark i olika etap-
per för byggnation av ett e-handelskluster. Exploatörens 
ambition är området skall serva Norden och Norra Euro-
pa. Vattenhuset kommer att öppnas under februari 2017 
samtidigt som den nya gång- och cykelbron Tullports-
bron färdigställs. Bron kommer att vara en viktig länk 
mellan centrum och det nya badhuset. En annan viktig 
länk för stadens trafik är rondellen i Rebbelberga som 
byggds ut av Trafikverket för att förbättra trafiksäkerhe-
ten och framkomligheten.

EKONOMISK ANALYS
Nettokostnaderna för huvuduppdrag Samhälles skattefi-
nansierade verksamhet uppgår till 174,6 mnkr, vilket be-
tyder en positiv budgetavvikelse på 7,5 mnkr. 

Huvudförklaringen till denna positiva avvikelse är att ka-
pitalkostnaderna är 5,5 mnkr lägre än budgeterat, vilket i 
sin tur är en följd av att investeringsnivån 2015 inte var 
så hög som planerat. En annan förklaring till överskottet 
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är en stark intäktssida i flera verksamheter, främst kart- & 
mätenheten.

Verksamhetsområdet Kultur & stad redovisar ett över-
skott mot budget på 1,3 mnkr, vilket i huvudsak beror 
på högre intäkter från parkeringsavgifter och -böter, läg-
re kostnader för seniorkort och en uppskjuten busslinje 
samt lägre kapitalkostnader. 

Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisar en 
positiv budgetavvikelse på 4,7 mnkr, vilket beror på va-
kanser och annan frånvaro samt ökade intäkter. Intäkter-
na för Kart- och mätenheten ökade med 21 % jämfört 
med 2015 som en följd av uppgång i antalet gjorda ny-
byggnadskartor samt fler interna mätningsuppdrag. Ar-
betet med detaljplaner inom planenheten är intensivt och 
intäktssidan ökade 31 %.

Måltidsservice noterar ett resultat på +0,7 mnkr. Över-
skottet uppkom främst i förskolorna, där livsmedelskost-
naderna i nästan alla kök var lägre än budgeterat och i 
skolköken där intäkterna större än budgeterat. Lokal-
vårdsservice lämnade vid årets slut tillbaka 0,9 mnkr till 
beställarna som en följd av att bland annat personalkost-
naderna varit lägre än väntat. 

Nettokostnaden för bostadsanpassning är för året 4,5 
mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 0,5 mnkr 
mot budget. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp 

(VA), visar för året ett negativt resultat på -4,4 mnkr, vilket 
är 0,4 mnkr bättre än budget. Kostnaderna till Sydvatten 
för inköpt vatten ökade med 2,4 mnkr jämfört med 2015 
till 6,1 mnkr. Intäkterna från brukarna steg med 3,0 mnkr 
till 63,1 mnkr, vilket var en följd av fler abonnenter och 
ökad förbrukning. Under året har också stora underhålls-
åtgärder genomförts på avloppsreningsverket. Räntekost-
naderna uppgick till 3,6 mnkr, vilket var lägre än 2015 och 
beror på låga marknadsräntor. Det negativa resultatet för 
VA-verksamheten innebär att skulden till abonnenterna 
minskar från 19,7 mnkr vid årets början till 15,3 mnkr. 

Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verk-
samheten omfattar 152,6 mnkr, medan de redovisade 
nettoutgifterna uppgår till 91,3 mnkr, en budgetavvikelse 
på 61,3 mnkr. I de redovisade nettoutgifterna ingår dock 
exploateringsutgifter på 16,5 mnkr och exploateringsin-
komster på 26,8 mnkr. Rensat för exploateringsprojekten 
var budgetavvikelsen 51,0 mnkr. De enskilt största pro-
jekten under 2016 var färdigställandet av Pågatågstatio-
nen i Barkåkra (22,9 mnkr) och den nya Tullportsbron 
(19,8 mnkr). Investeringar i gatubelysning uppgick till 
10,5 mnkr där 6,4 mnkr lades på ombyggnad av Lands-
hövdingevägen och 6,3 mnkr på offentliga toaletter. 

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verk-
samheten (VA) omfattar 89,1 mnkr och utfallet är 77,9 
mnkr. Utfallet inkluderar exploateringsutgifter på 3,0 
mnkr. Utbyggnaden av va-nätet står för 42,4 mnkr. Andra 
större projekt under året var Åsbogatan, Bjärevägen och 
Landshövdingevägen. 

Uppskattningsvis 3 000 - 4 000 besö-
kare hejade fram de 200 personer som 
deltog i hinderbaneloppet Ängelholms 
City Challenge.
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FRAMTID
Klimatförändringarna skapar ett ökat behov av långsiktig 
planering och anpassning utifrån de ekonomiska, ekologis-
ka, sociala och kulturella hållbarhetsperspektiven samt en 
ökad beredskap tillsammans med flera samarbetspartners. 
Kommunen har därför avsatt resurser att från och med 
2017 arbeta med klimatförändringsfrågorna mer strate-
giskt och långsiktigt och för att den tillfälliga strandbered-
ningens slutsatser ska kunna förverkligas.

Ängelholms översiktsplan ÖP2035 är under framtagande 
och kommer att vara en viktig del för vägledning och be-
slut kring hur marken ska användas samt för hur den be-
byggda miljön ska utvecklas.

Under 2017 kommer en ny spillvattenledning att byggas 
från rondellen vid handelsområdet till Pyttebron längs 
Klippanvägen. Även pumpstationen vid Pyttebron kom-
mer att byggas om, dels för att möta den nya ledningen, 
dels för att förbättra arbetsmiljön. Arbetet med utbyggnad 
av avloppsreningsverket fortsätter och tillståndsansökan 
beviljades i slutet av 2016 av Länsstyrelsen. Det innebär 
att kapaciteten under avsevärd tid kommer att kunna möta 
befolkningstillväxten. Sanering av VA-ledningar fortsätter 
enligt plan med till exempel Diamantvägen i Strövelstorp, 
Företagargatan och Rundelsgatan i Munka Ljungby samt 
Lönnvägen i Skälderviken.

Ängelholms kommun är en av deltagarna i forsknings-
projektet Pipestatus. Genom projektet ska fem nya for-
mer av tekniska metoder testas och utvärderas för att 
undersöka vatten- och fjärrvärmeledningar utan att be-
höva gräva upp dem. I Ängelholm testas metoderna på 
vattenledningar i Åsbogatan och Gånarpsvägen. Forsk-
ningsprojektet kommer förhoppningsvis att leda till nya 
produkter och tjänster för statusbedömning av ledningar, 
som kommer att vara till mycket nytta i framtiden och 
gagnar såväl ekonomisk som ekologisk hållbarhet.

Allt mer individualiserade behov ställer högre krav på 
flexibilitet och lyhördhet från kommunens sida. Det 
handlar om att kommunen måste agera som möjliggö-
rare och stötta frivilliga krafter till nya och innovativa 
lösningar. Uppdrag finns att se över bidragen till ideella 
föreningar med syftet att skapa bättre förutsättningar för 
medborgarna.

Mat som produceras av offentliga sektorn bör vara ett fö-
redöme i hantering, servering, miljö och inte minst kunna 
redovisa sina inköp av råvaror. Spårbarhet för livsmedel 
är en viktig fråga som kommunens livsmedelsinspektö-
rer kommer att arbeta med. Ett grundkrav med livsmed-
elslagstiftningen är att maten är säker och inte skadlig för 
hälsan och arbetet ingår i den nationella strävan att för-
hindra livsmedelsfusk.

En måltid är mer än bara mat. För kommunens elever 
och brukare blir måltiden en viktig social aktivitet. Skol-
lunchen används som ett pedagogiskt verktyg för att ge 
elever kunskap om livsmedels miljöpåverkan inte minst 
ur ett globalt perspektiv. Samarbete och samsyn med 
äldreomsorgen och verksamheter för medborgare med 
funktionsnedsättning krävs för att ge äldre och andra 
brukare matglädje, delaktighet och optimal näringsstatus.

Huvuduppdrag Samhälle
mnkr 2015 2016

Verksamhetens intäkter 252,3 363,4

Verksamhetens kostnader 413,4 538,0

Verksamhetens nettokostnader 161,1 174,6

Budgetavvikelse 3,7 7,5

Nettoinvesteringar 144,5 169,2

Antal årsarbetare 294 310

Varje dag serverar kommunen
lunch till över 6 000 gäster.

HUVUDUPPDRAG SAMHÄLLE
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Fokus på nyproduktion 
Ängelholmshem har under året fortsatt att producera nya 
bostäder vilket resulterat i att 24 hyreslägenheter färdigställts 
och ytterligare 60 bostäder påbörjats. 2014-2016 färdigställ-
des totalt 210 lägenheter, vilket överträffar det uppsatta må-
let. För tillfället pågår förberedelser för att kunna uppföra ett 
stort antal nya bostäder de kommande åren. Dessutom har 
omfattande underhåll utförts på befintliga fastigheter.

Totalt bygger Ängelholmshem 48 hyreslägenheter på Klock-
arvägen i Strövelstorp, investeringen uppgår till 79 mnkr och 
byggs i två etapper. De första 24 lägenheterna, som ingår i 
etapp 1, hade inflyttning i slutet av 2016. Den första etap-
pen togs emot väl av marknaden och samtliga lägenheter är 
uthyrda. Etapp 2 med ytterligare 24 lägenheter påbörjades 
under hösten 2016 och inflyttning är planerad under 2017. 

Ängelholmshem har sedan tidigare byggt 73 bostäder inom 
området Solskiftet i Munka-Ljungby. Under 2016 påbörja-
des den tredje och sista etappen av Solskiftet. Den sista 
etappen består av 36 lägenheter med planerad inflyttning 
hösten 2017. Lägenheterna är fördelade på fyra huskrop-
par med två våningar. Intill Solskiftet har Ängelholmshem 
anlagt en stor park med bland annat multiarena där barn 
och vuxna kan spela bland annat basket eller fotboll.

Under året har sanering genomförts av tomten där Saft-
stationen 4 ska uppföras. En arkitekt- och entreprenadtäv-
ling avseende ca 260 stationsnära lägenheter har påbörjats 
där en jury, bestående av styrelsens ordinarie ledamöter 
och sakkunniga tjänstemän, kommer att utse ett vinnan-
de bidrag under våren 2017. I kvarteret kommer också två 
LSS-boenden med totalt 12 lägenheter att uppföras. Saft-
stationen 4 kommer att miljöcertifieras enligt standard för 
miljöbyggnad, vilket innebär att bland annat ritningar, be-
räkningar och relevanta miljörutiner måste godkännas av 
Sweden Green Building Council. Byggstart beräknas ske 
under 2018.

BOLAGETS EKONOMI
Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår 
till 19,4 mnkr. Intäkterna har ökat med 5,6 mnkr sedan 
föregående år, vilket främst beror på att bolaget under året 
färdigställt många nya lägenheter. Även hyreshöjningar på-
verkar intäkterna positivt. En hyresökning har skett med 
0,3 % i genomsnitt under 2016, vilket motsvarar ca 3 kr/
kvm. I jämförelse med föregående år har driftskostnaderna 
ökat med 2,3 mnkr, vilket till största delen beror på kostna-
der för olika projekt där Ängelholmshem köper in externa 
resurser. Kostnadsökningarna motsvaras av ökade intäkter 
för genomförda projekt. Större projekt som genomförts 

AB Ängelholmshem under året är ombyggnationen av HBV-hemmet Rosen-
täppan som är en verksamhetslokal. Fastigheten ägs dock 
av Ängelholmshem och därav tas kostnaden i detta bolag. 
Reparationskostnaderna har minskat då en större del av 
reparationerna har utförts i egen regi. Även kostnaderna 
för avskrivningar på bolagets fastigheter har minskat jäm-
fört med föregående år (-4,7 mnkr) efter genomgång av 
avskrivningstiderna.

Bolagets räntekostnader har ökat på grund av nyproduk-
tion och förlängning av räntebindningstider. Upplåningen 
har ökat med 71 mnkr till totalt 1 589 mnkr. Hanteringen 
av ränterisken är en viktig del i finansverksamheten. För att 
uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken an-
vänds finansiella derivatinstrument, i enlighet med de rikt-
linjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy.

Ängelholmshem
mnkr 2015 2016

Nettomsättning 235,5 241,4

Resultat efter finansiella poster 21,8 19,4

Nettoinvesteringar 262,7 144,2

Balansomslutning 2 165,7 2 255,7

Soliditet, % 23,6 23,0

PERSONALSTATISTIK 

Antal anställda (årsarbetare) 29,0 32,0

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,1 3,4

ÖVRIGT

Antal bostadslägenheter totalt (st) 3 024,0 3 048,0

Total lägenhetsyta (m2) 201 104,0 202 692,0

Outhyrt under året 0,21% 0,12%

FRAMTIDEN
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolk-
ningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. Totalt 
planerar Ängelholmshem att bygga närmare 400 bostäder 
fram till 2021. Bolaget planerar, med start 2017, att bygga 
24 lägenheter med hög standard fördelat på tre huskrop-
par i suterräng intill Rönne å i centrala Ängelholm. Alla 
lägenheter kommer att ha uteplats eller balkong. Husen 
kommer att byggas i direkt anslutning till det befintliga 
kvarteret Rönnen och kommer att miljöcertifieras enligt 
standard för miljöbyggnad. 

Ängelholmshem vill även i framtiden kunna erbjuda bra 
och trivsamma lägenheter. Därför måste bolaget ha en 
långsiktigt stabil ekonomi. Överskott i verksamheten 
kommer därför i så stor uträckning som möjligt att an-
vändas för underhåll, nyproduktion och utveckling. Ge-
nom att ta ansvar för det befintliga fastighetsbeståndet 
samt bygga lägenheter som efterfrågas av marknaden kan 
bolaget även i framtiden bidra till Ängelholms utveckling. 
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AB Ängelholmslokaler
Lokaler för kommunal verksamhet
Arbetet med att färdigställa Nyhemsskolan har pågått un-
der 2016. Skolan är 11 000 kvm och dimensionerad för 
435 högstadieelever. I projektet ingår även en ny idrotts-
hall med plats för 250 åskådare. Den nya skolan påbör-
jades i maj 2015 och beräknas stå klar under våren 2017. 
Under hösten 2017 kommer den gamla idrottshallen att 
rivas och de tillfälliga paviljongerna där verksamheten 
nu bedrivs att flyttas. Skolan kommer att miljöcertifieras 
enligt standard för miljöbyggnad. Investering för skolan 
inklusive idrottshall är beräknad till 290 mnkr.

Under 2016 påbörjades byggnation av två LSS-boenden 
på Jordgubbsfältet i Munka-Ljungby. Totalt uppförs 12 
lägenheter med inflyttning hösten 2017.

I januari 2016 förvärvade Ängelholmslokaler äldrebo-
endet Bokhöjden i Hjärnarp. Totalt har fastigheten 18 
lägenheter. I november 2016 förvärvade Ängelholmslo-
kaler en fastighet på Energigatan 1 i Ängelholm. Fastig-
heten innehåller kontor, lager och verkstad. Fastigheten 
kommer att genomgå en renovering för att därefter hyras 
ut till Ängelholms kommun.

Ängelholmslokaler har under 2016 utfört ett omfattan-
de underhållsarbete på ägda och förvaltade fastigheter. 
Bland annat har tak på delar av Magnarps skola bytts och 
Solhaga vårdboende har delvis byggts om och anpassats. 
Bolaget har också totalrenoverat ett flertal avdelnings- 
och storkök runt om i kommunen.

BOLAGETS EKONOMI
Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster är ne-
gativt och uppgår till -5,2 mnkr. Resultatet har påverkats 
negativt av att underhållskostnaderna varit betydande, 
vilket främst beror på att fastigheternas underhåll är ef-
tersatt. Underhållskostnaderna uppgår till 32 mnkr i år 
(41 mnkr under 2015).

Ängelholmslokalers intäkter har ökat med 12,5 mnkr vid 
en jämförelse med 2015. Intäkterna har ökat i huvudsak 
beroende på en utökning av lokaler jämfört med föregå-
ende år då bolaget bland annat förvärvat äldreboendet 
Bokhöjden samt kontors- och verkstadslokaler på En-
ergigatan. Andra orsaker är intäkter för projekt som be-
ställts av kommunen, såsom återställning efter brand på 
Vejby idrottsplats, renovering av byggnad på kommunens 
reningsverk samt rivning av växthusanläggning. 

Personalkostnaderna ökar i jämförelse med föregående 
år, vilket i första hand beror på att antalet anställda ökat, 
då Ängelholmslokaler utför fler och mer omfattande 
tjänster än tidigare samt att fastighetsbeståndet ökar och 
kräver mer resurser.

Driftskostnaderna har ökat med 20,0 mnkr och är i hu-
vudsak kopplat underhållskostnaderna och till de projekt 
som nämnts ovan.

Avskrivningarna ökar med 6,1 mnkr jämfört med före-
gående år och beror på genomförda investeringar i olika 
fastigheter samt förvärv av fastigheter. 

Ängelholmslokaler
mnkr 2015 2016

Nettomsättning 154,1 165,5

Resultat efter finansiella poster -14,1 -5,0

Nettoinvesteringar 56,8 115,7

Balansomslutning 1 103,9 1 197,9

Soliditet, % 24,0 20,2

PERSONALSTATISTIK 

Antal anställda (årsarbetare) 38,0 39,0

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,2 2,0

ÖVRIGT

Total yta förvaltade verksamhetslokaler (m2) 216 000 219 000

FRAMTIDEN
Planering pågår för byggnation av den nya Villanskolan 
som beräknas stå klar 2020. Skolan dimensioneras för 
550 elever i klasserna F-6. I projektet ingår även en ny 
idrottshall med plats för 250 åskådare. När den nya skolan 
står färdig kommer den nuvarande skolan att rivas och 
verksamheten flytta in i den nya byggnaden. Villanskolan 
kommer att miljöcertifieras enligt standard för miljöbygg-
nad. Den nya skolan beräknas kosta 289 mnkr.

Roslundaskolan kommer under våren 2017 att rivas och 
marken saneras. Verksamheten flyttar då in i paviljonger. 

En ny förskola med fyra avdelningar ska uppföras på Ak-
kas gränd. En förstudie och upphandling sker under bör-
jan av 2017. Byggnation kommer att påbörjas direkt efter 
avslutad upphandling. 

ÄNGELHOLMSHEM & ÄNGELHOLMSLOKALER
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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 2015 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. 

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.

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. 

Redovisningsprinciper

 Avskrivningstider

Maskiner och inventarier 3, 5, 10, 20 år
Konst obegr. 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 obegr. livslängd
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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 2016, 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 2016 uppgick till 2,5 %, vilket är 
samma nivå som för 2015. 

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, vare sig under 2016 eller 2015. 

Jämförelsestörande poster
Under året har Ängelholms kommun gjort en förtida 
inlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden på 
245,0 mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt 
på 59,4 mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen har 
skett genom köp av en pensionslösning, vilket kommer 
att medföra minskade kostnader för pensionsutbetal-
ningar under kommande år.

Redovisningsmässigt innebär inlösen av de intjänade 
pensionsrätterna att kostnaden för framtida pensionsut-
betalningar belastar 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 2016 Budget 2016 2015 2016 2015
Verksamhetens intäkter 1,2 669,2 465,1 545,9 881,8 749,0

Verksamhetens kostnader 2,3 -2 880,8 -2 386,3 -2 380,8 -2 962,3 -2 457,8

Avskrivningar 4 -63,0 -70,2 -61,0 -143,3 -142,4

Verksamhetens nettokostnader -2 274,6 -1 991,4 -1 895,9 -2 223,8 -1 851,2

Skatteintäkter 5 1 703,1 1 709,9 1 628,5 1 703,1 1 628,5

Generella statsbidrag och utjämning 6 290,9 267,1 264,0 290,9 264,0

Finansiella intäkter 7 19,6 25,7 26,9 6,5 14,6

Finansiella kostnader 8 -5,2 -4,9 -7,7 -48,6 -43,1

Resultat före extraordinära poster -266,2 6,4 15,8 -271,9 12,8

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 1 -266,2 6,4 15,8 -271,9 12,8
Resultat exklusive jämförelsestörande poster 38,2 6,4 15,8 32,5 12,8

Balansräkning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2016 2015 2016 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 148,2 1 003,6 4 019,5 3 699,6

Maskiner och inventarier 10,0 76,3 79,3 86,8 89,5

Finansiella anläggningstillgångar -

Aktier, andelar och bostadsrätter 11 654,2 651,6 41,6 38,9

Långfristiga fordringar 12 471,1 640,1 69,6 78,4

Bidrag till statlig infrastruktur 13 30,5 - 30,5 -

Summa anläggningstillgångar 2 380,3 2 374,6 4 248,0 3 906,4

Omsättningstillgångar
Förråd m.m 14 19,5 38,6 19,5 38,6

Kortfristiga fordringar 15 276,6 236,2 248,8 234,7

Kortfristiga placeringar 16 91,9 226,0 91,9 226,0

Kassa och bank 17 95,8 129,9 155,6 178,1

Summa omsättningstillgångar 483,8 630,7 515,8 677,4
SUMMA TILLGÅNGAR 2 864,1 3 005,3 4 763,8 4 583,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 18
Årets resultat -266,2 15,8 -271,9 12,8

Resultatutjämningsreserv 9,7 9,7

Övrigt eget kapital 2 043,6 2 027,8 1 955,6 1 954,8

Summa eget kapital 1 787,1 2 053,3 1 683,7 1 967,6

Avsättningar 19
Pensioner och liknade förpliktelser 31,2 31,0 31,2 31,0

Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 21,0 19,9

Summa avsättningar 31,2 31,0 52,2 50,9

Skulder
Långfristiga skulder 20 561,4 440,3 2 330,4 1 988,8

Kortfristiga skulder 21 484,4 480,7 697,5 576,5

Summa skulder 1 045,8 921,0 3 027,9 2 565,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 864,1 3 005,3 4 763,8 4 583,8

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 22 439,6 722,1 439,6 722,1

Borgensåtaganden 23 2 011,7 1 739,5 134,5 94,7

Leasingavtal 24 2,9 6,0 2,9 6,0
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Kassaflödesanalys
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2016 2015 2016 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat -266,2 15,8 -271,9 12,8

Justering för av- och nedskrivning 63,0 61,0 143,3 142,4

Justering för avsättningar 25 0,2 -0,6 -1,3 -0,6

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 26 -2,5 -1,8 4,2 -2,3

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital -205,5 74,4 -125,7 152,3

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -83 -83 -14,2 -77,3

Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar 134,3 -5,4 -0,7 3,7

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

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder 46,4 121 49,4

Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld - -3,4 - -3,4

Omklassificering exploateringsfastigheter 19,4 - 19,4 -

Kassaflöde från rörelsekapital 117,0 -91,8 125,5 -27,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -88,5 -17,4 -0,2 124,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -203,4 -157,1 -475,4 -417,6

Omklassificering av anläggningstillgångar -22,4 - -22,4

Investeringsbidrag 15,0 1,0 15,0 1,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5,7 18,8 5,7 38,8

Investering i finansiella anläggningstillgångar 27 -33,2 -26,5 -33,2 -26,5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 14,1 0,1 14,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -238,2 -149,7 -510,2 -390,2
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -326,7 -167,1 -510,4 -265,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 100,0 150,0 320,5 405,0

Amortering av långfristiga skulder 0,0 -85,0 0,0 -85,0

Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 -21,7 -39,0

Minskning av långfristiga fordringar 169,0 0,0 165,5 0,0

Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 23,6 5,7 23,6 5,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 292,6 70,7 487,9 286,7

ÅRETS KASSAFLÖDE -34,1 -96,4 -22,5 21,2
Likvida medel vid årets början 129,9 70,2 178,1 156,9

Likvida medel vid årets slut 95,8 129,9 155,6 178,1

FINANSIELLA RAPPORTER
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Not 2 Jämförelsestörande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Verksamhetens intäkter

Reavinster vid försäljning av tomträtter 2,0 3,7 2,0 3,7

Övriga reavinster 3,9 2,6 3,9 2,6

Reavinst försäljning av aktiefond - 1,4 - 1,4

SUMMA 5,9 7,7 5,9 7,7
Verksamhetens kostnader

Förtida inlösen av pensionsrätter -245 - -245 -

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

SUMMA -304,4 0,0 -304,4 0,0

Not 3 Verksamhetens kostnader
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Löner och sociala avgifter -1 355,7 -1 265,2 -1 355,7 -1 265,2

Pensionskostnader -416,9 -111,1 -416,9 -111,1

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -20,7 -24,4 -20,7 -38,2

Bränsle, energi och vatten -14,7 -17,7 -14,7 -7,0

Köp av huvudverksamhet -439,9 -376,5 -439,9 -376,5

Lokal- och markhyror -183,3 -178,2 -183,3 -178,2

Övriga tjänster -369,0 -327,2 -369,0 -324,1

Lämnade bidrag -79,4 -79,2 -79,4 -79,2

Realisationsförluster och utrangeringar -1,2 -1,3 -1,2 -1,3

Övriga kostnader

Avgår koncerninterna kostnader 194,3 184,2

Bolagens externa kostnader -275,8 -261,2

SUMMA -2 880,8 -2 380,8 -2 962,3 -2 457,8

Not 4 Avskrivningar

mnkr Kommunen Sammanställd redovisning
2016 2015 2016 2015

Maskiner och inventarier -23,6 -24,6 -23,6 -24,6

Byggnader och anläggningar -39,4 -36,4 -119,7 -117,8

SUMMA -63,0 -61,0 -143,3 -142,4

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Försäljningsintäkter 11,0 9,2 11,0 9,2

Taxor och avgifter 176,3 157,4 176,3 157,4

Hyror och arrenden 57,7 58,0 57,7 58,0

Bidrag 282,2 211,0 282,2 211,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 96,0 86,7 96,0 86,7

Exploateringsintäkter 20,7 0,5 20,7 0,5

Realisationsvinster 3,9 5,9 3,9 5,9

 0,6 0,2 0,6 0,2

Övriga intäkter 20,8 17,0 20,8 17,0

Summa 669,2 545,9 669,2 545,9
Avgår koncerninterna intäkter -194,3 -184,2

Bolagets intäkter 406,9 387,3

SUMMA 881,8 749,0
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Ängelholms kommun erhöll i december 2015 11 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015–2016. Inkomsten har i enlighet 
med rekommendation 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.

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Inkomstutjämning, bidrag 257,5 232,1 257,5 232,1

Kommunal fastighetsavgift 75,5 74,1 75,5 74,1

Regleringsbidrag/avgift 0,0 16,3 0,0 16,3

Kostnadsutjämning, avgift -33,4 -36,4 -33,4 -36,4

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016 10,2 0,9 10,2 0,9

Kompensation för slopandet av nedsättning av socialavgifter för unga 0,0 3,0 0,0 3,0

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande (byggbonus) 2,2 - 2,2 -

Utjämning LSS, avgift -21,1 -26,0 -21,1 -26,0

SUMMA 290,9 264,0 290,9 264,0

Not 5 Skatteintäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Preliminär kommunalskatt 1 709,8 1 629,9 1 709,8 1 629,9

Preliminär slutavräkning innevarande år -8,4 1,7 -8,4 1,7

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,7 -3,1 1,7 -3,1

SUMMA 1 703,1 1 628,5 1 703,1 1 628,5

Not 7 Finansiella intäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Räntor på likvida medel 0 1,7 1,0 5,7

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

Utdelning från koncernföretag 7,7 5,6 - 5,6

Utdelning aktiefonder m.m.
Borgensavgift/Utlåningsavgift från koncernföretag 5,4 6,8 0,0 0,0

Räntor utlåning koncernen 1,0 9,5 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 5,3 3,1 5,3 3,1

SUMMA 19,6 26,9 6,5 14,6

Not 8 Finansiella kostnader
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Räntor på långfristiga skulder -2,9 -4,3 -46,2 -39,7

Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Nedskrivning av finansiella tillgångar 0,0 0,8 0,0 0,8

Övriga finansiella kostnader -1,9 -3,8 -2,0 -3,8

SUMMA -5,2 -7,7 -48,6 -43,1

NOTER
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Not 9 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2015 2014
Markreserv och tomtmark
Redovisat värde vid årets början 108,0 102,0 309,9 329,1

Investeringar 1,5 15,1 1,5 15,1

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar 0,2 -9,1 0,2 -34,3

Redovisat värde vid årets slut 109,7 108,0 311,6 309,9

Verksamhetsfastighet
Redovisat värde vid årets början 154,0 156,1 2535,7 2 467,0

Investeringar 2,3 6,1 60,2 160,6

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

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 -0,3 -5,1 -6,6

Avskrivningar -8,0 -7,9 -85,7 -85,3

Försäljningar -2,2 0,0 0,0 0,0

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

VA-anläggningar
Redovisat värde vid årets början 377,4 379,8 377,4 379,8

Investeringar 2,9 11,7 2,9 11,7

Omklassificeringar m.m. 68,2 0,0 68,2 0,0

Avskrivningar -14,6 -14,1 -14,6 -14,1

Redovisat värde vid årets slut 433,9 377,4 433,9 377,4

Publika fastigheter
Redovisat värde vid årets början 267,6 257,4 267,6 257,4

Investeringar 33,7 24,4 33,7 24,4

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

Avskrivningar -15,3 -14,2 -15,3 -14,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 325,0 267,6 325,0 267,6

Fastigheter för annan verksamhet
Redovisat värde vid årets början 3,6 3,8 3,6 3,8

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Redovisat värde vid årets slut 3,4 3,6 3,4 3,6

Övriga fastigheter
Redovisat värde vid årets början 14,0 16,0 14,0 16,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -2,0 0,0 -2,0

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

Pågående exploatering
Investeringar 6,7 0,0 6,7 0,0

Redovisat värde vid årets slut 6,7 0,0 6,7 0,0

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

Investeringar 165,6 79,0 347,2 191,4

Omklassificeringar m.m. -135,4 0,0 -135,4 0,0

Redovisat värde vid årets slut 109,2 79 426,2 191,4

SUMMA 1 148,3 1 003,6 4 019,5 3 699,6
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Not 10 Maskiner och inventarier
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Redovisat värde vid årets början 79,3 91,6 89,5 99,6

Investeringar 21,0 22,7 24,5 28,3

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

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 -10,5 -0,6 -11,8

Avskrivning -24,8 -24,5 -27,4 -26,6

Redovisat värde vid årets slut 76,3 79,3 86,8 89,5

Not 11 Aktier, andelar och bostadsrätter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Koncernföretag
AB Ängelholmshem 612,6 612,6 0,0

Koncern mervärde/undervärde

Summa koncernföretag 612,6 612,6 0,0 0,0
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 0,1 0,1

Bostadsrätter 3,8 1,2 3,8 1,1

Summa övriga innehav 41,6 39,0 41,6 38,9
SUMMA 654,2 651,6 41,6 38,9

Not 12 Långfristiga fordringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Utlåning till koncernbolag 439,3 608,3

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

Övrig långfristig fordran 0,0 0,0 37,8 46,6

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

SUMMA 471,1 640,1 69,6 78,4

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

2016 2015 2016 2015
Bidrag till tågapågsstation Barkåkra 30,5 - 30,5 -

SUMMA 30,5 0,0 30,5 0,0

Not 14 Förråd mm
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Förråd
Intraprenads förråd 1,0 0,8 1,0 0,8

Exploateringsredovisning
Ingående värde 37,8 34,4 37,8 34,4

Omklassificering till anläggningstillgångar -22,3 - -22,3 -

Årets utgifter 20,8 10,4 20,8 10,4

Årets inkomster -17,8 -7,0 -17,8 -7,0

Summa Exploateringsredovisning 18,5 37,8 18,5 37,8
SUMMA 19,5 38,6 19,5 38,6

NOTER



EKONOMISK REDOVISNING

64

Not 16 Kortfristiga placeringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Aktie- och obligationsfonder
SHB Depå 11,2 11,2 11,2 11,2

SEB Depå 16,7 16,0 16,7 16,0

Danske Capital Depå 6,7 6,7 6,7 6,7

DNB Depå 3,5 3,5 3,5 3,5

Catella 16,3 16,2 16,3 16,2

Nordea 16,2 16,1 16,2 16,1

Aktieobligation Kommuninvest - 150,0 - 150,0

Statsskuldsväxlar 21,3 21,3 21,3 21,3

Värdereglering av kortfristig placering - -15,0 - -15,0

SUMMA 91,9 226,0 91,9 226,0

Not 15 Kortfristiga fordringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 25,3 23,7 19,4 32,8

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

Mervärdesskatt 25,2 20,0 25,2 20,0

Övriga fordringar 11,3 45,2 11,3 31,1

Förutbetalda kostnader 68,3 68,8 46,4 72,3

Upplupna intäkter 144,4 76,4 144,4 76,4

varav fastighetsavgift/skatteintäkter 38,6 38,5 38,6 38,5

SUMMA 276,6 236,2 248,8 234,7

Not 17 Kassa och bank
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank, koncernkonto 34,7 131,8 34,7 131,8

Bank, koncernkonto, pensionsmedel 59,2 -3,1 59,2 -3,1

Bank, koncernkonto, bolagens behållning 59,8 48,2

Bank, övrigt 1,9 1,2 1,9 1,2

SUMMA 95,8 129,9 155,6 178,1

Not 18 Eget kapital
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Ingående eget kapital 2053,3 2 037,5 1 967,6 1 974,8

Årets resultat -266,2 15,8 -271,9 12,8

Justeringar i eget kapital -12,0 -20,0

Utgående eget kapital 1 787,1 2 053,3 1 683,7 1 967,6

därav Resultatutjämningsreserv 9,7 9,7

därav avsättning Ängelholms 500-årsjubileum år 2016 2,1 11,0

därav Övrigt eget kapital 1 775,3 2 032,6

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2016 2015
Ingående resultat att återställa 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen -266,2 15,8

Reducering av samtliga realisationsvinster -5,9 -7,7

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 32,3 8,1

Årets balanskravsresultat 32,3 8,1
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Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Specifikation avsatt till pensioner
Avsättning pensioner exkl ÖK-SAP 20,4 20,2 20,4 20,2

Avsättning pensioner ÖP-SAP 2,5 2,8 2,5 2,8

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

Löneskatt pensioner 5,9 5,9 5,9 5,9

Summa pensionsavsättningar 30,3 30,0 30,3 30,0

Övriga avsättningar
Avsättningar ansvarsskada 0,9 1,0 0,9 1,0

Uppskjuten skatteskuld 21,0 19,9

SUMMA 31,2 31,0 52,2 50,9

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 31 30,3 31 30,3

Årets utbetalningar -2,1 -2,4 -2,1 -2,4

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 1,4 1,2 1,4 1,2

Arbetstagare som pensionerats 0,6 0,5 0,6 0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,4 0,3 0,4

Summa avsatt till pensioner 31,2 30,0 31,2 30,0

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

Not 20 Långfristiga skulder
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 27,4 13,0 27,4 13,0

Anläggningsavgifter,va 51,5 46,3 51,5 46,3

Gatukostnadsersättning 2,5 1,0 2,5 1,0

Långfristiga lån, kommunen 480,0 380,0 480,0 380,0

Långfristiga skulder, AB Ängelholmshem
Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 2 208,3 2 156,8

Koncerninterna lån -439,3 -608,3

SUMMA 561,4 440,3 2 330,4 1 988,8

Förfallotid 2016 2015
Andel som förfaller 2017-2018 (%) 190,0 42,1

Lånetid
Andel lån på mellan 1-5 år (%) 85,6 86,8

Genomsnittlig återstående löptid (år) 2,2 2,8

Övriga uppgifter kring låneskuld

Genomsnittsränta (%) 0,63 1,05

Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 4,8 3,8

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

2016 2015 2016 2015
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 722,1 748,0 722,1 748,0

Årets utbetalningar -32,8 -31,2 -32,8 -31,2

Förtida inlösen av pensionsrätter -245 - -245 -

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

Alternativ tjänstepension
Ränte- och basbeloppsuppräkning 6,6 10,9 6,6 10,9

Övrigt 44,9 -1,6 44,9 -1,6

Förändring löneskatt 0 -5,4 0 -5,4

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 436,4 720,7 436,4 720,7

Ansvarsförbindelse förtroendevalda, ingående avsättning 1,4 1,0 1,4 1,0

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

Förändring löneskatt 0,4 0,3 0,4 0,3

Ansvarsförbindelse förtroendevalda 3,2 1,4 3,2 1,4

SUMMA 439,6 722,1 439,6 722,1

Not 21 Kortfristiga skulder
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Leverantörsskulder 142,0 179,5 211,3 202,4

Personalens skatter 21,1 18,9 21,1 18,9

Arbetsgivaravgifter 34,1 24,1 35,5 24,1

Övriga kortfristiga skulder 3,6 12,7 54,8 17,6

Upplupna kostnader 257,3 203,3 297,1 271,3

därav upplupna löner 13,2 14,0 13,7 14,0

därav semesterlöneskuld 74,5 69,8 77,5 69,8

därav sociala avgifter 26,9 56,0 28,4 56,0

därav pensioner,avgiftsbestämnd del 48,0 45,9 48,0 45,9

därav löneskatt pensioner 69,1 11,7 70,3 11,7

därav räntekostnader 1,7 1,5 6,5 1,5

Förutbetalda intäkter 26,3 42,2 77,7 42,2

därav förutbetalda VA-avgifter 15,3 19,7 15,3 19,7

därav tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar  - 10,2  - 10,2

SUMMA 484,4 480,7 697,5 576,5
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Not 23 Borgensåtagande
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Koncernföretag
AB Ängelholmshem 1 877,2 1 648,7

Summa koncernföretag 1 877,2 1 648,7
Övriga företag
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 33,7 29,8 33,7 29,7

Sydvatten 58,6 42,7 58,6 42,7

Summa övriga företag 92,3 72,5 92,3 72,4
Egna hem och småhus (förlustansvar)

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

Föreningar
Idrottsföreningar/anläggningar 39,9 15,1 39,9 19,1

Övriga föreningar 1,8 2,7 1,8 2,7

Summa föreningar 41,7 17,8 41,7 21,8
SUMMA 2 011,7 1 739,5 134,5 94,7

Not 24 Leasingavtal
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Åtagande enligt leasingavtal 2,9 6,0 2,9 6,0

därav avtal bilar 2,9 6,0 2,9 6,0

Leasingavgifter 3,2 2,7 3,2 2,7

Not 25 Justering för avsättningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Förändring  pensionsavsättning årets intjänade -0,3 -0,3 -0,5 -0,3

Ränta pensionsavsättning årets intjänade 0,8 0,4 0,4 0,4

Förändring löneskatt årets pensionsavsättning (årets intjänade) -0,2 -0,3 -1,1 -0,3

Förändring avsättning ansvarsskada -0,1 -0,4 -0,1 -0,4

SUMMA 0,2 -0,6 -1,3 -0,6

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

2016 2015 2016 2015
Reavinst vid försäljning av fastigheter 0,0 0,0 -1,0 -0,5

Periodisering förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter -2,5 -1,8 -2,5 -1,8

Övriga ej likvidpåverkande poster 0,0 0,0 7,7 0,0

SUMMA -2,5 -1,8 4,2 -2,3

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 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som regle-
rar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid 
en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 754 542 335 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
1 711 879 424 kronor.

Not 27 Investering i finansiella anläggningstillgångar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2015 2016 2015
Aktieägartillskott AB Ängelholmshem 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommuninvest särskild medlemsinsats 2015 0,0 -26,5 0,0 -26,5

Bidrag till statlig infrastruktur -30,6 0,0 -30,6 0,0

Bostadsrätter -2,6 0,0 -2,6 0,0

SUMMA -33,2 -26,5 -33,2 -26,5

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 183,4 15,6 5,4

 - AB Ängelholmshem 11,9 21,1 4,7

 - AB Ängelholmslokaler 3,7 162,3 0,7

 - AB Ängelholmsstruktur

Särskilda upplysningar koncern 2016

Bidrag, tillskott och utdelningar

Enhet Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
mnkr Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Ängelholms kommun 7,7

 - AB Ängelholmshem 7,7

 - AB Ängelholmslokaler

 - AB Ängelholmsstruktur
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Ord och begrepp

Ansvarsförbindelser
Åtagande att fullgöra ekonomiska förpliktelser som är 
beroende av osäkra framtida händelser. 

Balanskrav
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om 
en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om re-
sultatet för året blir negativt ska det kompenseras med 
överskott inom tre år. Balanskravsresultatet exkluderar 
intäkter och kostnader av tillfällig karaktär som till exem-
pel realisationsvinster.

Balansräkning
Balansräkningen visar den finansiella ställningen vid ett 
visst tillfälle och utgörs av en sammanställning av kom-
munens tillgångar, eget kapital och skulder, det vill säga 
den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av balansräk-
ningen framgår hur kommunen har använt sitt kapital 
samt hur kommunen anskaffat kapitalet. 

Eget kapital
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skul-
der. Eget kapital tydliggör alltså hur mycket som har fi-
nansierats med egna medel.

Exploateringsredovisning
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att an-
skaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads-, 
affärs- och industriändamål. I exploateringsverksam-
heten ingår också att bygga gemensamma anläggningar 
inom området som gator, grönområden, VA och elan-
läggningar.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt 
och analys över utvecklingen av kommunens verksamhet. 
Ett viktigt syfte med förvaltningsberättelsen är att uppvi-
sa hur såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål som 
angivits av kommunfullmäktige har uppnåtts under året.

Investeringsredovisning
Utgifter för investeringsverksamheten och utgör en spe-
cifikation till ökningen av anläggningstillgångarna. Utgif-
terna redovisas i första hand här innan de överförs till 
anläggningstillgångarna. Endast standardhöjande åtgär-
der är en investering och redovisas i investeringsredovis-
ningen, reperationer och underhåll är driftkostnader och 
redovisas i driftredovisningen.

Kapitalkostnad
En investering belastar driftredovisningen med avskriv-
ningar (värdeminskningen av en investering) och ränta. 
Ett samlingsnamn för avskrivningar och ränta är kapital-
kostnad.

Resultaträkning
Resultaträkningen är en sammanställning av årets intäkter 
och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader 
utgör årets resultat. 

Sammanställd redovisning 
Begreppet sammanställd redovisning tillkom när den 
kommunala redovisningslagen infördes och är närmast 
synonymt med koncernredovisning. Syftet med den 
sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av 
kommunens och de kommunala företagens verksamhet 
och ekonomiska ställning. 

Skattesats
Skattesatsen är antagen av kommunfullmäktige och tyd-
liggör hur stor andel av den beskattningsbara inkomsten 
som går till kommunalskatt.

Soliditet
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som tydliggör hur stor 
andel av tillgångarna som är finansierat av eget kapital. 

Årsarbetare
Antal anställda omräknat i heltidsanställningar.

ORD OCH BEGREPP
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Revisionsberättelse



Producerad av Ängelholms kommun

Redaktör: Ekonomi och kvalitet

Grafisk form och produktion: Kvalitetsenheten och Mariella Magnusson

Omslag
Foto: Anders Ebefeldt, Charlotte T Strömwall, Caroline Benson, Daniel Franzén, Karin Tingstedt, Minna Palmgren. 
Montage av Victor Larsson

Fotografer: Ateljé Lena (s.5-Äpple, 5-Shopping, 11, 12–Brygga, 34, 36) Anders Ebefeldt (s.12–Mobil, 23, 40, 42, 44, 45) Caroline 
Benson (s.8-Hundsläde, 8–Hinderbana, 9–Efterrätt, 9–ABBA, 12–Fyrverkeri, 13–Parad, 46, 50, 52, 53) Daniel Franzén (s.51) Fred-
rik Bröndum (s.21) Gunilla Ivarsson (s.22, 47) Jan Ebbesson (s.8–Kärlek, 9-Walk of fame) Karin Tingstedt (s.9–Flygplan, 8–Badare) 
Lins Silow (s.12–Lärare) Lisa Larsson (s.5–Ekonomi, 39, 41, 69) Minna Palmgren (s.9–Änglar) NSR (s.12–Sopbil) Victor Larsson (s.5, 
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Ängelholm 500 år

Omslaget visar ett urval av arrangemang och artister som uppträtt i 
Ängelholm under året. Jubileumskalaset hade ett fokus på musik vilket 
illustreras på omslaget.


