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Samhällsekonomisk översikt1

Svensk ekonomi är på väg att återhämta sig. Prognosen 
för årets tillväxt i Sveriges samlade produktion, BNP, är 
3,7 procent. Kommande år dämpas tillväxten något och 
blir cirka 3 procent 2011 och 2012. Exporten är den främ-
sta drivkraften till tillväxten. Inhemsk efterfrågan är dock 
betydligt viktigare i denna återhämtning. Den expansiva 
ekonomiska politiken spelar här en viktig roll och bidrar 
tillsammans med en uppgång i sysselsättningen till att 
hushållens reala disponibla inkomster stiger med sam-
manlagt 6 procent åren 2010 - 2012. Under dessa år stiger 
även den offentliga konsumtionen, delvis som en följd av 
den expansiva finanspolitiken. Optimismen i såväl företag 
som hushåll har stigit kraftigt. Läget på arbetsmarknaden 
håller också på att förbättras. Sysselsättningen ökade un-
der senare delen av 2009 och inledningen av 2010 och 
mycket pekar på en fortsatt uppgång. 

Global BNP växer med drygt 4 procent per år 2010 - 
2012, framför allt beroende på en stark utveckling i till-
växtekonomierna. Statsfinansiell kris i några euroländer, 
däribland Grekland, och finanspolitiska åtstramningar 
håller däremot tillbaka återhämtningen i OECD-områ-
det. Den svenska tillväxten dämpas av att BNP-tillväxten 
i euroområdet blir mycket blygsam de kommande åren. 
Dessutom finns en stor osäkerhet om vissa länders poli-
tiska förmåga att genomföra nödvändiga finanspolitiska 
åtstramningar. Utvecklingen kan därför bli svagare än 
prognostiserat.

Befolkning och välfärd
Vid utgången av juli uppgick antalet invånare i kommu-
nen till 39 382. Detta innebär att befolkningen har ökat 
med 299 personer eller 0,8 procent sedan årsskiftet. Vid 
motsvarande period i fjol uppgick antalet invånare till  
39 019 vilket innebar en ökning med 165 personer sedan 
årsskiftet 2008/2009. 

Ett mått på välfärd är det så kallade ohälsotalet. Ohälsan 
mäts i antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsska-
desjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning el-
ler aktivitetsersättning från socialförsäkringen per regist-
rerad försäkrad i åldern 16-64 år. Dagar med sjuklön från 
arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet.

I förhållande till förra året har ohälsan minskat. Ohälsan 
är lägre i Ängelholm 28,8 (31,0) dagar än i Skåne 30,1 
(32,1) dagar och i riket 30,8 (32,8) dagar. Generellt är 
ohälsan högre för kvinnor än för män.

Sysselsättning
I juli månad var andelen öppet arbetslösa i Ängelholms 
kommun 4,0 procent vilket är en ökning med 0,3 pro-
centenheter i förhållande till juli föregående år. Siffrorna 
för länet är 4,4 (4,3) och 4,0 (4,2) för riket. Ungdomsar-
betslösheten i åldern 18-24 år uppgår till 7 procent, en 
ökning med 0,8 procentenhet sedan juli föregående år. 
Motsvarande siffror för länet är 5,8 procent (5,7) och i 
riket 5,7 procent (6,2).

Kvalitetsarbete
Kommunen har sedan den 1 januari 2010 infört en ny 
styrmodell - RATTEN. Kommunfullmäktige har beslu-
tat om strukturerna och arbetsmetodik kring RATTEN. 
Alla nämnder, förvaltningar och enheter arbetar efter en 
arbetsbok som tillämpar ett strukturerat arbetssätt med 
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. 
Inom samtliga verksamheter pågår ett kontinuerligt kva-
litetsutvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheten 
och öka kundnyttan. 

Kommunfullmäktige har också gett nämnderna i uppdrag 
att ta fram minst en kvalitetsdeklaration per nämnd som 
ska presenteras i samband med budgetförslaget för 2011. 
Kvalitetsdeklarationerna ska gälla från och med 1 januari 
2011. 

Under våren har ny struktur kring synpunktshantering 
arbetats fram. Under augusti har Å-sikten, den nya syn-
punktshanteringen, lanserats på kommunens hemsida. 
Det ska möjliggöra för alla att enkelt lämna synpunkter 
på kommunens verksamheter. De som lämnar synpunk-
ter och som önskar svar, ska inom två arbetsdagar erhålla 
svar eller besked om handläggare och ärendets fortsatta 
handläggning. Inkomna synpunkter ska minst var tredje 
månad redovisas till ansvarig nämnd. 

Kommunen har tillsammans med näringslivet startat ett 
visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på 
år 2020 –”Kraftsamling Ängelholm”. Avsikten är att ar-
betet ska resultera i en genensam vision med tillhörande 
strategi för hållbar tillväxt i näringslivet och hållbar sam-
hällsutveckling. Visionen och strategin ska vara framta-
gen i början av 2011. I arbetet deltar representanter från 
näringslivet, föreningslivet,  intresseföreningar samt kom-
munen.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre värdeord som 
ska gälla för hela organisationen: Öppenhet, Omtanke 
och Handlingskraft. Den gemensamma värdegrunden 
omfattar alla anställda i Ängelholms kommun.  De tre 
värdeorden är kopplade till förhållnings- och arbetssätt:

Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt

Öppenhet Vi är uppriktiga och har ett 

positivt bemötande

Vi är tillgängliga och flexibla

Omtanke Vi har förståelse och visar 

hänsyn

Vi bryr oss och ger stöd

Handlingskraft  Vi är tydliga och målinriktade Vi ger god service och fullföljer 

våra uppdrag 

Under våren genomfördes ett ledarforum för alla kom-
munens chefer i syfte att utveckla chefs- och ledarskapet. 
Ledarforum kommer att genomföras två gånger per år. De 
viktiga frågeställningar som framkommer ska mindre pro-
jektgrupper arbeta vidare med. Från vårens ledarforum 
har tre olika projekt skapats: Omvärldsanalys – med sikte 
på framtiden, Att utveckla med stöd av ständiga förbätt-
ringar och Värdegrundsdriven verksamhet.

1 Informationen i detta avsnitt är hämtad ur ”Konjunkturläget”, juni 2010, från Konjunkturinstitutet.
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Mål och kvalitet
Nämndernas prognoser för måluppfyllelsen avseende 
2010 ser ut enligt följande:

Målet är uppfyllt delvis 

uppfyllt

inte upp-

fyllt

ännu inte 

möjligt att 

prognostisera

Kommunstyrelsen 10 3 0 9

Tekniska nämnden 8 2 0 1

Barn- och utbildnings-

nämnden 6 4 0 0

Socialnämnden 9 2 0 2

Kultur- och fritids-

nämnden 5 0 1 2

Byggnadsnämnden 7 3 1 0

Miljönämnden 9 2 1 2

Räddningsnämnden 8 0 0 0

Kommunrevisorerna 3 0 0 0

Överförmyndar-

nämnden 6 0 1 1

Totalt nämndmål 71 16 4 17

Utav de 108 antagna målen är prognosen att 81 procent 
uppfylls helt eller delvis under året. Av resterande mål är 
16 procent inte mätbara i samband denna uppföljning 
och 3 procent prognostiseras att inte kunna uppfyllas. 

Kommunfullmäktige   
Inom området utveckling förväntas målen för ökat an-
tal invånare, nya företag samt färdigexploaterad verk-
samhetsmark bli uppfyllda. Det råder i nuläget osäker-
het kring utfallet när det gäller åldersfördelning. Inom 
området medborgare förväntas målet kring trygghet och 
folkhälsa kunna uppfyllas då ohälsotalen fortsätter att 
minska. En medborgarundersökning har genomförts un-
der våren. Målsättningen att Ängelholm ska ligga fyra in-
dex högre än snittet har inte kunnat uppnås inom indexet 
Nöjdhet-inflytande, där Ängelholm ligger två index högre 
än snittet.

Kommunstyrelsen   
Av kommunstyrelsens mål bedöms att stor del av målen 
inom området medborgare kan uppnås under året. Dock 
behöver kommunen arbeta mer med medborgarinflytan-
de i olika former. Inom området ekonomi fortsätter må-
len för minskning av sjukfrånvaro, antalet långtidssjuka 
och antalet mer- och övertidstimmar att utvecklas i rätt 
riktning. De uppsatta målen överträffas enligt prognosen.

Tekniska nämnden
Huvuddelen av målen kommer att uppfyllas under bud-
getåret. Införandet av verksamhetsnyckeltal för flertalet 
av tekniska kontorets avdelningar pågår och sker dessut-
om i nära samarbete med de kringliggande kommunerna 
som ingår i nyckeltalsarbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden
Övervägande delen av nämndens måluppfyllelse blir 
synliggjord senare under året då enkätprogrammmet ge-
nomförts och sammanställts. Dock ger det systematiska 

kvalitetsarbetet – som sedan april månad är knutet till 
nämndens Årshjul - värdefulla indikationer på hur arbetet 
kopplat till nämndmålen fortgår under året. 

Socialnämnden
Nämnden förväntar sig att 7 av de 13 nämndmålen kom-
mer att vara uppfyllda vid årets slut. Två mål förväntas 
bli delvis uppfyllda. Det ena målet är ”Effektivt resursut-
nyttjande” där förvaltningen arbetar med framtagande av 
verksamhetsmått. Det andra målet som endast förväntas 
bli delvis uppfyllt är ”Inga barn skall uppleva en avhys-
ning”. I enskilda ärenden har barn funnits i samband med 
avhysning men ej krävt stöd från förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden
Det finns ett mål som nämnden bedömer inte kan uppfyl-
las i år: ”Ett stimulerande fritidsutbud och attraktiva be-
söksmål för alla”. Nämnden har som mätetal att andelen 
7-20 åringar i bidragsberättigade föreningar ska överstiga 
45 procent Andelen är idag 43 procent i de idrottsfören-
ingar som erhåller bidrag. 

Byggnadsnämnden 
Inom nämnden pågår ett kontinuerligt arbete för att und-
vika brister i måluppfyllelsen såsom ökad information 
och informationsutbyte på alla plan. Handlingsplaner 
upprättas med tidplaner och huvudansvarig.

Arbetet med värdegrund och kvalitetsdeklarationer följer 
uppgjorda planer. Administrationen runt bygglovs- och 
planhanteringen ökar. 

Miljönämnden
Miljönämnden har några små avvikelser från uppsatta 
mål. De nationella miljömålen har inte beaktats vid re-
missvar i början av året vilket gör att det inte blir 100% 
måluppfyllelse. Enstaka åtgärder inom miljöprogrammet 
kommer troligtvis inte att hinnas med under året utan ge-
nomförs först nästa år. 

Räddningsnämnden
Enligt prognosen kommer samtliga nämndmål att uppnås 
under året.

Överförmyndarnämnden
Nyckeltalet ”Antal klagomål per år som går till tingsrätt/
länsstyrelse är satt till mindre än  1”. Hittills har ett ärende 
gått vidare till tingsrätten. Utslaget har ännu ej kommit.

Kommunrevisorerna
Enligt prognosen kommer samtliga mål att uppnås under 
året.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Under perioden har uppdrag återrapporterats i enlighet 
med fastställd tidplan i budgeten. Nämnderna har också 
under våren redovisat nämndens verksamhet hos kom-
munstyrelsens arbetsutskott.
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Nettokostnad per nämnd/förvaltning

(tkr)

Redovisad
nettokostnad

2010-07-31

Redovisad
nettokostnad

2009-07-31

Budgeterad
nettokostnad

2010

Prognos
utfall

2010-12-31

Prognos
avvikelse

2010-12-31

Redovisad
nettokostnad

2009-12-31

Kommunstyrelse -35 793 -32 008 -65 669 -65 669 0 -58 881
Teknisk nämnd -32 645 -32 057 -58 040 -58 134 -94 -56 716
Barn- och utbildningsnämnd -405 080 -422 745 -725 530 -725 530 0 -737 384
Socialnämnd -357 802 -344 467 -613 572 -616 472 -2 900 -600 942
Kultur- och fritidsnämnd -35 889 -33 478 -60 784 -60 755 29 -59 460
Byggnadsnämnd -1 690 -1 561 -4 833 -4 333 500 -3 853
Miljönämnd -3 496 -3 620 -6 582 -6 582 0 -6 016
Räddningsnämnd -13 941 -14 038 -24 165 -24 165 0 -24 110
Övrig verksamhet -2 809 -2 665 -24 716 -24 716 0 -3 780
Avfallshantering 641 -40 0 0 0 -336
Vatten- och avloppsverk 2 167 1 925 2 117 2 467 350 2 780
Summa styrelse/nämnder -886 337 -884 754 -1 581 774 -1 583 889 -2 115 -1 548 698
Förvaltningsgemensamt
- pensionsutbetalningar och kalkylmässiga poster 
m.m. -2 968 7673 10 278 13 598 3 320 -18 341
- realisationsvinst 8 307 74 748 440 13 415 12 975 77 049
Verksamhetens nettokostnad -880 998 -802 333 -1 571 056 -1 556 876 14 180 -1 489 990
Finansiering
- skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella 
poster 943 899 886 762 1 586 743 1 619 182 32 439 1 521 155

Årets/periodens resultat 62 901 84 429 15 687 62 306 46 619 31 165

Övrig verksamhet inkluderar kommunfullmäktige, kommunrevisorer, valnämnd och överförmyndarnämnd.

Resultat för perioden januari - juli
Bokslutet för perioden januari till och med juli 2010 visar 
ett resultat på 62,9 mnkr (84,4). Resultatet har påverkats 
positivt av skatteutfallet (19,5 mnkr) samt att ett antal 
tomträtter friköpts (6,7 mnkr). Resultatet inkluderar även 
reavinster på 1,6 mnkr från fastighetsförsäljningar samt 
nedskrivning av värdet på två aktieindexobligationer med 
1,5 mnkr.

Prognosen för helåret 2010 visar ett positivt resultat på 
62,3 mnkr, vilket avviker med +46,6 mnkr mot budge-
terat resultat. Eftersom konjunkturutvecklingen har varit 
väsentligt starkare än vad som förutspåddes när budgeten 
fastställdes, så är prognosen för skatteintäkter och statsbi-
drag mycket positiv, +33,5 mnkr. Även under 2010 finns 
en positiv avvikelse avseende friköp av tomträtter, +11,3 
mnkr vilket emellertid även innebär lägre tomträttsavgäl-
der med ungefär 0,9 mnkr. Övriga försäljningar av fasta 
tillgångar utgörs i huvudsak av den f.d. fordonsskolan 
(Betan 1) till AB Ängelholmshem. Dessa försäljningar 
har genererat realisationsvinster på 1,6 mnkr. Ett fortsatt 
lågt ränteläge har påverkat kommunens finansiella intäk-
ter och kostnader. Eftersom kommunen har god likviditet 
uppvisar prognosen för de finansiella posterna netto en 
negativ avvikelse med 1,0 mnkr. 

Årets resultat

Arbetsgivaravgifterna för unga, under 26 år, samt för äld-
re, födda 1944 eller tidigare, har sänkts vilket innebär en 
positiv avvikelse på ca 3,0 mnkr. Pensionskostnaderna be-
räknas bli ungefär 1,5 mnkr bättre än budgeterat. Nämn-
dernas prognoser uppvisar en negativ avvikelse med 2,1 
mnkr. Nämndernas resultat redovisas utförligt nedan.  

Jämfört med budgetuppföljningen per april har det prog-
nostiserade resultatet förbättrats med 11,8 mnkr. Detta 
förklaras i huvudsak av att friköpen av tomträtter beräk-
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nas bli något större (drygt 4 mnkr) samt att tillväxten i 
skatteunderlaget reviderats upp. Enligt den senaste prog-
nosen från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 
förbättras därmed skatteintäkterna med 5,6 mnkr för 
2010 i förhållande till april. 

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kom-
munallagen 8 kap. 4 §) ska kommunernas intäkter vara 
större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett räken-
skapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet 
regleras under de närmast följande tre åren. Realisations-
vinster vid försäljning av anläggningstillgångar (undanta-
get tomträtter) ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot 
balanskravet.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

(mnkr)

prognos

2010

utfall

2009

Ingående resultat att återställa 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkning +62,3 +31,1

-avgår samtliga realisationsvinster -12,9 -77,0

-tillkommer realisationsvinster tomträtter +11,3 +73,0

-tillkommer nedskrivning aktieindexobligation +1,5 +6,3

-tillkommer avsättning för pensioner intjänade före 

1998 50,0

Justerat resultat 62,2 83,4

Tabellen ovan visar att kommunen beräknas uppfylla la-
gens krav på ekonomisk balans för helåret med god mar-
ginal. 

Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling

Kommunala bolag
AB Ängelholmshem redovisar en helårsprognos för rö-
relseresultatet 2010 på 31,2 mnkr vilket är en förbättring 
med 5,6 mnkr jämfört med 2009. Anledningen är främst 
att bolaget under 2009 hade höga kostnader till följd av 
ökat underhåll av fastighetsbeståndet. Det fortsatt låga 
ränteläget under 2010 har påverkat de finansiella kost-
naderna positivt och förväntas bli ca 4 mnkr lägre än 
förväntat. Överskottet till följd av lägre räntekostnader 
kommer att användas till underhåll av fastigheterna var-
för rörelsekostnaderna kommer att öka med motsvarande 
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belopp. Sammantaget ger det en prognos för resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt på 4,0 mnkr vilket är i nivå 
med 2009. Bolaget har inte några outhyrda lägenheter.

AB Munkaljungbybyggen redovisar en helårsprognos för 
rörelseresultatet 2010 som uppgår till 9,3 mnkr vilket är 
ungefär på samma nivå som 2009. Prognosen visar ett 
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt som uppgår 
till 1,1 mnkr, vilket ska jämföras med 2,0 mnkr för 2009. 
Resultatutvecklingen 2010 följer budget. Bolaget har inte 
några outhyrda lägenheter.

Kommunala bolag

(mnkr)

prognos

20101
utfall

20091

AB Ängelholmshem 4,0 4,3

AB Munkaljungbybyggen 1,1 2,0
1 Avser resultat efter bokslutsdispositioner och skatt.

Nämndernas resultat
Verksamhetens omslutning, före ansvarsområde ”Finan-
siering”, har uppgått till 886,3 mnkr netto per juli. Mot-
svarande siffra föregående år var 884,7 mnkr. Av net-
toomslutningen svarar barn- och utbildningsnämnden för 
405,1 mnkr (422,7) eller 46 procent och socialnämnden 
358,7 mnkr (344,5) eller 40 procent. Sammantaget ian-
språktar alltså dessa två ansvarsområden 86 procent av 
kommunens resurser. 

Nämnderna prognostiserar en sammanlagd negativ bud-
getavvikelse på 2,1 mnkr för helåret. Socialnämnden och 
tekniska nämnden prognostiserar negativa budgetavvi-
kelser, medan byggnadsnämnden räknar med överskott. 
Kommentarerna över nämndernas resultat avser helårs-
prognosen.

Kommunstyrelsen   0 mnkr 
När det gäller kommunstyrelsens ekonomi finns inget 
särskilt att rapportera då budgeten bedöms kunna hållas.  

Tekniska nämnden  -0,1 mnkr
Prognosen pekar på ett mindre underskott inom tekniska 
nämndens verksamhetsområden.  Underskottet genere-
ras från kostnader för trafikbelysning och inbetalningar 
av moms för parkeringsanordningar. Ett positivt resultat 
beräknas för kart-och mätverksamheten pga. en ökad ef-
terfrågan inom Båstads kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden  0 mnkr 
Barn- och utbildningsnämndens prognos är osäker beträf-
fande höstens kostnader och intäkter, framför allt gäller 
detta interkommunal ersättning och ekonomiska bidrag 
(friskolor/enskild barn- och skolbarnsomsorg). Progno-
serna baserar sig på de val som eleverna under våren gjor-
de till gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet förväntas ha ett nollresultat vid året slut. 

Socialnämnden  -2,9 mnkr
Nämnden prognostiserar ett underskott på 2,9 mnkr. 
Framförallt är det inom verksamheten för individ- och fa-
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miljeomsorg som osäkerheten kring den framtida utveck-
lingen är stor. Antalet ärenden under juli månad uppgick 
till 249, vilket kan jämföras med 204 för motsvarande må-
nad under 2009. Framförallt är det i åldersgruppen 25-59 
år som antalet ärenden ökar. I prognosen har också be-
räknats ett budgetunderskott avseende försörjningsstödet 
uppgående till 3 mnkr. Kostnaden för institutionsplace-
ringar avseende barn- och unga beräknas ge en negativ 
budgetavvikelse på 3 mnkr.

Ett överskott inom den övergripande hemvården kan för-
väntas bl.a. genom resursförstärkning av tilldelade statliga 
stimulansmedel avseende insatser inom vård och omsorg 
om äldre. Osäkerheten kring handikappomsorgens verk-
samhet för personlig assistans är stor (-1,0 mnkr). Inom 
övriga delar av handikappomsorgen finns goda förhopp-
ningar om ett budgetmässigt överskott (+2,0 mnkr).

Kultur- och fritidsnämnden   0 mnkr 
När det gäller kultur- och fritidsnämnden finns inget sär-
skilt att rapportera då budgeten bedöms kunna hållas.  

Byggnadsnämnden   0,5 mnkr 
Byggnadsnämnd prognostiserar ett överskott på grund av 
att arbetet med stationsområdet inte har påbörjats. 

Räddningsnämnden   0 mnkr 
När det gäller räddningsnämnden finns inget särskilt att 
rapportera då budgeten bedöms kunna hållas.  

Investerings- och exploateringsredovisning
Nettoinvesteringarna uppgår under perioden januari - juli 
till 64,3 mnkr (74,1). Av dessa avser 43,7 mnkr (59,3) de 
skattefinansierade verksamheterna. Investeringarna inom 
va-verksamheten uppgår till 20,6 mnkr (14,8). Totalt 
omsluter årets investeringsbudget 341,5 mnkr varav 221 
mnkr avser den av fullmäktige fastställda budgeten för 
2010 medan övriga medel överförts från tidigare år eller 
tilläggsbudgeterats under 2010. Uppföljningen av investe-
ringarna och redovisningen per juli indikerar att årets net-
toinvesteringar kommer att bli 78 mnkr lägre och totalt 
uppgå till ca 263 mnkr. 

Nettoinvesteringar

De största investeringarna har gjorts inom områdena vat-
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tenförsörjning, vägnät, idrotts- och fritidsanläggningar 
samt vård. De största projekten under perioden har varit 
ny vattenledning mellan Vattentornet och Vejbystrand, 
bollhall vid Kungsgårdsskolan, ombyggnad av Sesamgår-
den samt centrumprojektet. 

De 78 mnkr som inte kommer att förbrukas under 2010 
består huvusakligen utav medel som avsatts för nytt bad-
hus (50 mnkr). De kommer endast att användas i begrän-
sad omfattning, främst för rivning av de gamla byggna-
derna på den tidigare tilltänkta badhustomten. Vidare har 
kommunen erhållit ett obudgeterat investeringsbidrag på 
4,6 mnkr avseende Karlslunds vårdboende. Utbyggnad 
av Tåsterupsgatan och ombyggnad av Vattengatan till 
gågata kommer troligtvis inte att verkställas under året. 
Vissa investeringsanslag avseende barn- och utbildnings-
nämndens verksamhetslokaler kommer att vara föremål 
för ytterligare kostnadsutredning, vilket kan innebära att 
upptagna investeringsanslag inte kommer att förbrukas. 
Detta gäller för ÄHU, KomVux (1,2 mnkr) och renove-
ring av Ljunggårdens förskola (2,5 mnkr). 

Några av investeringsprojekten inom kultur- och fri-
tidsnämndens ansvarsområde har överklagats eller blivit 
senarelagda p.g.a. andra omständigheter. Projekt som 
troligtvis inte kommer att genomföras i år är tränings-
plan i Skälderviken, ungdomspark, upprustning av mo-
tionsslingan Skälderviken och BMX-banan. Investering i 
RFID-teknik kommer att överskrida avsatta medel med 
0,4 mnkr. Filialen i Strövelstorp återstår, men kommer att 
övergå till RFID-teknik i samband med inflyttning i Strö-
velstorps skola våren 2011. 

Många av investeringarna inom va-verksamheten har be-
röringspunkter med kommunens framtida ställningsta-
gande till samarbetet med Sydvatten varför dessa budget-
anslag för tillfället är vilande. 

Nettoinvestering (mnkr) Budget Prognos Diff.

Kommunstyrelse 17,4 17,4 0

Teknisk nämnd 225,6 164,1 61,5

Barn- och utbildningsnämnd 9,0 9,0 0

Socialnämnd 1,0 1,0 0

Kultur- och fritidsnämnd 9,4 5,7 3,7

Räddningsnämnd 3,8 3,8 0

Va-verk 75,2 61,9 13,3

Summa nämnder 341,4 262,9 78,5

Årets exploateringsverksamhet avser både bostads- och 
industriområden. Totalt har utgifterna under perioden 
uppgått till 4,1 mnkr och inkomsterna från försålda tom-
ter till 6,3 mnkr. Under året har ett nytt villaområde i 
Vejbystrand om totalt 31 tomter färdigställts tillsammans 
med Rörvikshus. De 10 kommande tomterna är fördelade 
genom tomtkön. Intill värmeverket i Vejbystrand plan-
läggs även verksamhetstomter och här pågår fortfarande 
exploateringsarbeten. I höst påbörjas exploateringen av 
Munka Ljungby 3:11 (Jordgubbsfälten). Under våren har 
arealer planlagts vid Kungsgårdsleden där två tomter har 
sålts och en av dessa är redan bebyggd. Lagegatan har 
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byggts ut och arealer för handelsändamål håller på att säl-
jas.   

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. För 2010 har följande finansiella mål 
fastställts för en god ekonomisk hushållning:

•	 Kommunens resultat skall vara positivt och lägst upp-
gå till två procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag.

Målet har till syfte att ha fokus på resultatet. Bedömning-
en är att en nivå på två procent långsiktigt skall säkerställa 
en oförändrad skattesats. För 2010 innebär målet att re-
sultatet ska uppgå till 31 mnkr. Den nuvarande prognosen 
ger ett resultat för helåret på 62,3 mnkr, vilket motsvarar 
3,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunfullmäktige har under 2009 antagit en ny styr-
modell. Modellen tar sin utgångspunkt i dokumentet 
”Visioner för Ängelholm 2008-2030” samt majoritetens 
Framtidsförklaring som beskriver övergripande inrikt-
ningar för hur Ängelholm som kommun och dess service 
ska utvecklas.

Utifrån visionen och framtidsförklaringen har fullmäk-
tigemål fastställts som utgör grunden för nämndernas 
målarbete. Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär 
och inte fullt ut mätbara. De delas in i följande områ-
den: Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Utveckling. 
Nämnderna har därefter fastställt sina uppföljningsbara 
verksamhetsmål utifrån fullmäktigemålen. 

Utöver ovannämnda fullmäktigemål har kommunen föl-
jande fem mål för verksamheten:

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

2.  Vid befarad negativ avvikelse ska styrelse och  
 nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budget 
 följsamhet ska uppnås.

3.  Styrelse och nämnder ska löpande under året er 
 hålla  information om det verksamhetsmäs 
 siga och ekonomiska utfallet från sina förvalt- 
 ningar.

4.  Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en  
 plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontroll 
 åtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kon 
 trollåtgärder som har vidtagits och resultatet av  
 dessa.

5  Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd  
 ska minska.

Kommunledningskontorets bedömning är att budgetfölj-
samheten är god i de flesta nämnder. Negativ avvikelse 
prognostiseras endast av socialnämnden (-2,9 mnkr) och 
tekniska nämnden (-0,1 mnkr). Nämndernas samman-
lagda förväntade budgetavvikelser uppgår till -2,1 mnkr. 
Socialnämnden har under våren 2010 upprättat en åt-
gärdsplan.

Samtliga nämnder erhåller, i samband med sina månads-
sammanträden, information om dels det ekonomiska ut-
fallet, dels viktiga händelser för verksamheten samt plane-
rade kommande åtgärder.

Samtliga nämnder har upprättat en plan för intern kon-
troll. 

Målet om sjukfrånvaro behandlas under avsnittet ”Vä-
sentliga personalförhållanden”.

Viktiga händelser under året 
Kommunfullmäktige har beslutat att avbryta planerna 
på ett nytt badhus inom Sockerbruket 11. I stället plane-
ras det nya badhuset att uppföras inom Hälsostaden. En 
upphandling har påbörjats för uppförande och drift. För 
att kunna genomföra upphandlingen av ett nytt badhus 
har kommunen förvärvat mark inom Hälsostaden, kvar-
teret Lasarettet. Köpekontrakt har upprättas där kommu-
nen förvärvar 5 000 kvm till en kostnad om 8,5 mnkr. 

En biblioteksplan har antagits av kommunfullmäktige. Pla-
nen skall gälla under en 5-10 års period och berör samt-
liga kommunala bibliotek i Ängelholm. Planen tar upp ett 
antal strategier och det är kultur- och fritidsnämnden som 
har ansvar för att dessa förverkligas under planperioden. 
Förverkligandet sker i samverkan med berörda nämnder/
förvaltningar och ska revideras årligen.

Beslut har fattats om införande av s.k. Seniorkort inom 
kollektivtrafiken. Det innebär att kommuninvånare som 
fyllt 75 år reser gratis med all kollektivtrafik inom kom-
munen, dvs både med stadsbussar och regionbussar samt 
med närtrafiken. Seniorkortet införs senast i början av 
oktober. 

Kommunen har kommit överens med Vejbystrands 
hamnförening om att de tar över driften av hamnen i Vej-
bystrand. Upplåtelsen sker genom ett nyttjanderättsavtal.

Kommunfullmäktige har också beslutat om kommuni-
kationsstrategin som beskriver kommunikationsarbetet i 
Ängelholms kommun. Den består av två delar, en kom-
munikationsplattform och en kommunikationspolicy. 
Plattformen handlar om det budskap Ängelholms kom-
mun vill föra fram. Policyn handlar om hur kommunen 
konkret arbetar med kommunikationsfrågor. Strategin 
omfattar också kommunens grafiska profil.

Kommunen har under våren genomfört Statistiska cen-
tralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Andelen sva-
rande uppgick till 56 procent. Av undersökningens tre de-
lar fick Ängelholms kommun samma resultat som i förra 
undersökningen i två av de sammanfattande indexen 
Nöjd-Region-Index (NRI) index 73 och Nöjd-Medbor-
gar-Index (NMI) index 58 medan indexet för Nöjd-Infly-
tande-Index (NII) har sjunkit till 42.

Väsentliga personalförhållande
Sjukfrånvaron under första halvåret 2010 uppgår till 3,77 
procent av tillgänglig arbetstid i genomsnitt. Motsvarande 
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utfall för 2009 var 4,52 procent. Detta innebär en minsk-
ning av sjukfrånvaron med nästan 17 procent under 2010 
vilket väsentligt överträffar budgeterad nivå. Andelen lång-
tidssjukskrivna (60 dagar eller mer) har minskat med mer än 
20 procent. Minskningen har sannolikt sin grund i ändrade 
regelverk och synsätt men också i effektivare och snabbare 
insatser i rehabiliteringsarbetet från inblandade aktörer.

Total sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid

Den lokala löneöversynen 2010 är i huvudsak avslutad med 
samtliga fackliga organisationer och ny lön utbetalas i sep-
tember. Löneökningen för tiden april till augusti betalas ut 
retroaktivt i oktober månad. Det totala resultatet uppgår till 
en nivåhöjning om 2,3 procent med en något högre ökning 
inom Kommunals avtalsområde, drygt 2,3 procent. Övriga 
avtalsområde ligger mellan 1,5 och 2 procent. Prioritering 
av enhetschefer inom Vård och Omsorg innebär en nivå-
höjning med 2,9 procent.

Framtidsbedömning
Inför 2010 förutspåddes en väsentlig försvagning av eko-
nomin till följd av lägre skatteintäkter som i sin tur berodde 
på ett avsevärt försämrat arbetsmarknadsläge. Detta fick till 
följd att kommunen tvingades dra ner verksamheten med 4 
procent i budgetramarna för 2010. Delar av neddragning-
arna återställdes därefter under höstens budgetprocess. 
Som tidigare framgått är prognosen över årets skatteutfall i 
nuläget mycket gynnsammare, framförallt beroende på att 
Sveriges ekonomi återhämtat sig oväntat snabbt. 

Inför budget 2011-2013 ser situationen bättre ut är tidigare, 
men läget är ändå relativt besvärligt med ett svagt positivt 
resultat. Den bedömning som gjorts är att inga nya bespa-
ringar är nödvändiga för att uppnå balanskravet. Förkla-
ringen till att det ekonomiska läget ser så mycket sämre ut 
från och med 2011 är att riksdagen beslutat att det kon-
junkturstöd som utgår 2010 inte fortsätter framöver. Det 
innebär minskade intäkter på 38 mnkr för Ängelholms del. 

Kommunens investeringsnivå har de senaste åren legat på 
en hög nivå. I genomsnitt uppgår nettoinvesteringarnas an-

del av nettokostnaderna till 7 procent i riket. Ängelholms 
investeringsnivå låg på 16 procent 2008, 8 procent 2009 
och för 2010 är prognosen ca 17 procent av nettokost-
naderna. Samtidigt har befolkningstillväxten varit relativt 
liten och utgör alltså inte förklaringen till den höga inves-
teringsnivån. Om investeringarna blir allt för omfattande 
så kommer kapitalkostnader och övriga lokalkostnader ta 
en allt större andel av verksamhetsutrymmet. Det är där-
för viktigt att framöver ha fokus på investeringsbudgetens 
omfattning.

Arbetet med styrmodellen fortsätter och inför 2011 kom-
mer nämnderna att ta fram kvalitetsdeklarationer som bl.a. 
tydliggör vad kommuninvånare och brukare kan förvänta 
sig av kommunens olika verksamheter. Ett nytt synpunkts-
hanteringssystem, ”Å-sikten”, har nyligen introducerats 
och implementeringen av värdegrunden fortsätter i organi-
sationen. Vidare pågår förberedelser för att införa e-tjäns-
ter, d.v.s. elektroniska tjänster som kan nås via kommunens 
hemsida. På sikt ska införandet av e-tjänster öka servicegra-
den samtidigt som det effektiviserar verksamheten.
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Räkenskaper

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

mnkr

Resultat
jan-juli

2010

Resultat
jan-juli

2009

Budget
inkl. TA

helår 2010
Prognos

helår 2010

Prognos
avvikelse

helår 2010

Verksamhetens intäkter 239,7 305,2 344,8 373,4 28,6
Verksamhetens kostnader -1 075,6 -1 064,0 -1 838,3 -1 852,7 -14,4
Avskrivningar -45,1 -40,3 -77,6 -77,6
Verksamhetens nettokostnader -881,0 -799,1 -1 571,1 -1 556,9 14,2
Skatteintäkter (not) 768,6 746,0 1 284,4 1 317,6 33,2
Generella statsbidrag och utjämning (not) 170,0 127,0 291,2 291,5 0,3
Finansiella intäkter 8,8 13,8 16,5 15,1 -1,4
Finansiella kostnader -3,5 -3,3 -5,3 -5,0 0,3
Resultat före extraordinära poster 62,9 84 ,4 15,7 62,3 46,6
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 62,9 84,4 15,7 62,3 46,6

mnkr 2010-07-31 2009-07-31
Prognos 

2010-12-31 2009-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 203,3 1 166,9 1 362,6 1 189,4
Maskiner och inventarier 69,6 73,2 78,6 69,7
Finansiella anläggningstillgångar 476,5 488,6 478,0 468,0
Summa anläggningstillgångar 1 749,4 1 728,7 1 919,2 1 727,1

Omsättningstillgångar
Förråd 3,0 1,0 5,0 5,0
Fordringar 139,5 91,8 105,2 94,4
Kassa och bank 148,2 141,0 131,9 229,4
Summa omsättningstillgångar 290,7 233,8 242,1 328,8
SUMMA TILLGÅNGAR 2 040,1 1 962,5 2 161,3 2 055,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 043,1 1 033,5 1 042,5 980,2
- därav periodens/årets resultat 62,9 84,4 62,3 31,1
Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 593,4 541,5 592,0 594,2
Skulder
Långfristiga skulder 85,0 101,1 147,5 102,2
Kortfristiga skulder 318,6 286,4 379,3 379,3
Summa skulder 403,6 387,5 526,8 481,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 040,1 1 962,5 2 161,3 2 055,9

Pensionsförpliktelser som ej ingår i balansräkningen 115,5 188,7 110,0 135,9
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Räkenskaper

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr
jan-juli

2010
jan-juli

2009
Prognos

helår 2010
helår
2009

Årets resultat 62,9 84,4 62,3 31,1
Justering för av- och nedskrivningar 45,1 40,3 77,6 81,9
Justering för avsättningar -0,8 -0,4 -2,2 52,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -7,1 -75,1 -15,4 -70,7
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 100,1 49,2 122,3 94,6

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -103,7 2,2 -10,8 88,5
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -3,6 51,4 111,5 183,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50,7 2,6 -244,2 -44,5
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGSVERKSAMHETEN -54,3 54,0 -132,7 138,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,9 -40,7 35,2 -36,9
ÅRETS KASSAFLÖDE -81,2 13,3 -97,5 101,7

Likvida medel vid årets början 229,4 127,7 229,4 127,7
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS/PERIODENS SLUT 148,2 141,0 131,9 229,4

FINANSIELLA NYCKELTAL
jan-juli

2010
jan-juli

2009
Prognos

helår 2010
helår
2009

Nettokostnader/skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning, % 93 92 96 98
Soliditet, inkl ansvarsförbindelse, % 45 43 43 41

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr) jan-juli

2010
jan-juli

2009
Prognos

helår 2010
helår
2009

Kommunalskatt
Preliminära skatteintäkter 753,0 776,1 1 290,9 1 330,4
Preliminär slutavräkning innevarande år 13,1 -31,6 22,5 -47,1
Preliminär slutavräkning föregående år 2,4 1,5 4,2 1,4
Summa kommunalskatteintäkter 768,5 746,0 1317,6 1 284,7

Generellt statsbidrag
- inkomstutjämningsbidrag 121,9 126,4 208,9 216,6
- regleringsbidrag/avgift 5,8 -11,1 10,0 -19,0
Kostnadsutjämning -5,2 -4,7 -9,0 -8,1
Avgift utjämning LSS -10,7 -13,3 -18,3 -22,8
Kommunal fastighetsavgift 36,0 29,7 61,8 61,9
Tillfälligt konjunkturstöd 22,2 38,1
Summa generella statsbidrag och utjämning 170,0 127,0 291,5 228,6

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 938,5 873,0 1 609,1 1 513,3

Redovisningsprinciperna har inte förändrats jämfört med årsbokslutet 2009. Redovisningsprinciperna kan i sin helhet läsas i 
kommunens årsredovisning för 2009.

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Periodiseringar av intäkter och kostnader har gjorts med 
hänsyn till väsentlighetsprincipen. Nämndernas budgetuppföljningar i detalj finns i särskild bilaga till rapporten.

Kommunledningskontoret 


