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Samhällsekonomisk översikt1

Den internationella skuldkrisen har lett till turbulens på 
de finansella marknaderna. Detta tillsammans med svag 
statistik från bland annat USA har medfört en kraftig 
nedjustering av förväntningarna vad gäller den svenska 
ekonomins utveckling. Därmed får kommuner och lands-
ting räkna med att skatteintäkterna de närmaste åren ökar 
långsammare än tidigare beräknat. Till en del kompense-
ras detta av att prisökningarna beräknas bli lägre.

Tillväxttakten för svensk BNP under innevarande och 
kommande tre kvartal hamnar ner mot 1,5 procent i års-
takt för att därefter återgå till en högre takt. Det innebär 
en halvering jämfört med tidigare prognoser. Tillväxten 
för helåret 2011 blir trots denna nedjustering relativt hög. 
BNP beräknas öka med 4,4 procent 2011 jämfört med 
2010. För 2012 begränsas tillväxten till 2,0 procent.

En försvagad tillväxt i omvärlden bidrar till en svagare 
svensk export. Oron i omvärlden medför samtidigt en 
tilltagande osäkerhet även på hemmaplan, vilket bidrar 
till att de svenska hushållen sparar mer och de svenska 
företagen investerar mindre. Därmed begränsas inte bara 
exporten utan också inhemsk efterfrågan. På pluskontot 
finns bland annat den nedgång som skett på räntesidan. 
De låga räntorna gör det billigare för företagen att in-
vestera. De bidrar också positivt till hushållens ekonomi 
vilket håller uppe konsumtionen.

Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsätt-
ningens utveckling försvagas. Sedan slutet av 2009 har 
antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat 
med cirka 4 procent. En fortsatt uppgång förutses under 
andra halvåret i år. Men under 2012 avstannar denna ut-
veckling och sysselsättningen minskar till och med något 
under första halvåret. Mot denna bakgrund stiger arbets-
lösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till 
i genomsnitt 7,7 procent 2012 jämfört med 7,6 procent 
i år. Att ökningen inte blir större förklaras av att ett antal 
personer väljer att lämna eller inte träda in i arbetskraften 
när chanserna att få arbete minskar.

Befolkning 
Vid utgången av juni uppgick antalet invånare i kom-
munen till 39 608. Detta innebär att befolkningen har 
ökat med 214 personer eller 0,5 procent sedan årsskif-
tet, vilket ligger i linje med kommunfullmäktiges mål. Vid 
motsvarande period i fjol uppgick antalet invånare till  
39 328 vilket innebar en ökning med 245 personer sedan 
årsskiftet 2009/2010.  

Sysselsättning
I juli månad var antalet öppet arbetslösa i Ängelholms 
kommun 858 vilket är en minskning med 11,7% i för-
hållande till juli föregående år. I Skåne län är minskning-
en 4,8% och i riket 12,3%. Antalet öppet arbetslösa i ål-
dern 18-24 år i Ängelholms kommun är 173, vilket är en 
minskning med 24,8% i förhållande till juli 2010. Minsk-
ningen i Skåne län är 12,1% och i riket 14,1%. 

Kvalitetsarbete
Kommunen har tillsammans med näringslivet startat ett 
visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på 
år 2020 –”Kraftsamling Ängelholm”. Visionen presen-
terades i januari. Visionen är ”Ängelholm är möjligheternas 
kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensför-
delar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. 
Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och 
för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av 
de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer 
genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer 
för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmär-
kande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, 
kunskapsstaden och hälsostaden.” För att nå visionen 2020 har 
olika strategier identifierats och utifrån dem har fjorton 
olika projekt startats. Partnerskapet kommer att fortsätta 
att träffas två gånger per år.

Kommunen arbetar sedan 2010 utifrån en styrmodell 
benämnd Ratten. Kommunfullmäktige har beslutat om 
strukturer och arbetsmetodik kring Ratten. Alla nämnder, 
förvaltningar och enheter arbetar efter en arbetsbok som 
tillämpar ett strukturerat arbetssätt med planering, ge-
nomförande, uppföljning och utvärdering. Inom samtliga 
verksamheter pågår ett kontinuerligt kvalitetsutvecklings-
arbete i syfte att förbättra verksamheten och öka kund-
nyttan. Inom varje nämnd och inom varje förvaltning 
finns Ratten-ombud. Dessa har till uppgift att implemen-
tera och hjälpa nämnden och verksamheterna i arbetet. 
Ombuden på tjänstemannanivån träffas ungefär en gång 
i månaden för att kvalitetssäkra arbetet. Under hösten 
kommer alla ombuden att under en halvdag vidareutbil-
das i styrmodellen.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre värdeord som 
ska gälla för hela organisationen. Både nämnder och verk-
samheter arbetar med värdegrunden i sina nämnd- och 
verksamhetsplaner.

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 

Arbetet med värdegrunden följs upp bland annat genom 
en enkät till samtliga nyanställda för att avläsa hur vär-
degrunden implementerats under introduktionsperioden.

Samtliga nämnder har nu utarbetat kvalitetsdeklarationer 
för sin verksamhet, vilka fastställts av kommunfullmäk-
tige. Antalet kvalitetsdeklarationer varierar mellan 1-5 de-
klarationer beroende på verksamhetens omfattning. Im-
plementeringsarbetet pågår. 

Under våren genomfördes ett ledarforum för alla kom-
munens chefer i syfte att utveckla chefs- och ledarskapet. 

1 Informationen i detta avsnitt är hämtad ur Makronytt nr 2/2011, Sveriges Kommuner och Landsting
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Ledarforumet besökte affärscentrat Väla och varuhuset 
IKEA i Helsingborg. De båda butikscheferna berättade 
hur företagen arbetar med omvärldsanalys. Ett nytt ledar-
forum är inplanerat till hösten och då är temat framgångs-
faktorer för värdegrundsarbetet.

Mål och kvalitet
Av tabellen framgår nämndernas prognoser för uppfyl-
lelse av de mål som ska följas upp av kommunfullmäktige 
under året.

Målet är uppfyllt delvis 

uppfyllt

inte 

uppfyllt

ännu inte 

möjligt att 

prognostisera

Kommunstyrelsen 4 0 1 1

Tekniska nämnden 3 0 0 0

Barn- och utbild-

ningsnämnden

0 3 0 0

Socialnämnden 2 0 0 2

Kultur- och fritids-

nämnden

3 0 0 0

Byggnadsnämnden 3 0 0 0

Miljönämnden 3 0 0 0

Räddningsnämnden 2 1 0 0

Överförmyndar-

nämnden

3 0 0 0

Totalt nämndmål 23 4 1 3

Av de 31 antagna verksamhetsmål som följs upp av full-
mäktige är prognosen att 87 procent uppfylls helt eller 
delvis under året. Av resterande mål är 10 procent inte 
mätbara i samband med denna uppföljning och 3 procent 
bedöms inte kunna uppfyllas. Kommentarerna nedan av-
ser respektive nämnds samtliga mål för året.

Kommunfullmäktige   
Inom området utveckling förväntas målen för ökat an-
tal invånare, nya företag samt färdigexploaterad verk-
samhetsmark bli uppfyllda. Det råder i nuläget osäkerhet 
kring utfallet när det gäller åldersfördelning. Inom områ-
det medborgare förväntas målet kring trygghet och folk-
hälsa kunna uppfyllas. 

Kommunstyrelsen   
Av kommunstyrelsens mål bedöms en stor del av målen 
inom området medborgare uppnås under året. Målet att 
sjukfrånvaron ska minska förväntas bli uppfyllt medan 
målet att antalet långtidssjuka ska minska med 5% troli-
gen inte nås. Prognosen indikerar en minskning med 2%. 

Tekniska nämnden
Huvuddelen av nämndens målen kommer att uppfyllas 
under budgetåret. Inkomna synpunkter via Å-sikten upp-
går per 2011-07-31 till 49 ärenden, varav 10 ärenden inte 
är behandlade vid månadsskiftet. Samtliga ärenden har 
fått snabb mottagningsbekräftelse och behandlas däref-
ter så snart som möjligt. Alla felanmälningsärenden som 
kommer in till kundservicen på Industrigatan får besked 
vid anmälningssamtalet eller svar via e-post under samma 
dag. Ny- och ombyggnad av gång- och cykelvägar pågår 

för närvarande och fram till och med juli har 4,2 km fär-
digställts. Målet för 2011 är uppfyllt med god marginal.

Barn- och utbildningsnämnden
Måluppfyllelsen i engelska, matematik, svenska och 
svenska som andra språk visar på en stark utveckling jäm-
fört med vt-10. Den positiva utvecklingen är synlig både 
på skol- och kommunövergripande nivå. Vårterminens 
resultat visar att även skillnaderna mellan skolornas re-
sultat har minskat, vilket varit en medveten strävan från 
verksamheterna och från förvaltningens sida. Det kan 
konstateras att resultaten vt-11 skapar förväntningar på 
höjda meritvärden jämfört med vt-10. 

Förväntningar som hoppas kunna bekräftas senare under 
hösten.

Socialnämnden
Nyckeltalet för målet ”All handläggning/verkställighet 
skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till 
självbestämmande” är de enkätundersökningar som so-
cialtjänsten årligen genomför under hösten. Den senaste 
undersökningen som gjordes hösten 2010 visar på att 
hemvården har 90% nöjda vårdtagare, individ- och famil-
jeomsorgen  95%  individer som är helt eller delvis nöjda 
medan handikappomsorgen har 94 % nöjda brukare.

För målet ”Socialtjänsten skall medverka till en ökad 
trygghet och säkerhet för kommuninvånarna” kan so-
cialnämnden endast göra relevant målavstämning för 
hemvården. Frågeställningen finns med i den enkät som 
Socialstyrelsen årligen skickar till kommunens vårdtagare 
i ordinärt respektive särskilt boende. I den senaste enkät-
undersökningen som gjordes under 2010 får Ängelholm 
värdet 4 av 5 när det gäller uppfattningen om tryggheten, 
d.v.s. ett mycket gott betyg. 

Socialnämnden kommer vid årsskiftet att erhålla en sam-
lad rapport på vilka projekt/arbeten som pågår i syfte 
att efterleva målet ”Förebyggande arbete i syfte att stävja 
problembildningar i samhället och därmed skapa en posi-
tiv bild av Ängelholm”. 

Det har gjorts en extern genomlysning av socialnämn-
dens samtliga verksamheter. Utifrån denna har nämnden 
upprättat en åtgärdsplan.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden förväntas att nå de uppsatta 
målen för 2011. 

Byggnadsnämnden 
En ny plan- och bygglag (PBL) infördes den 2 maj med 
bland annat nya högre taxor som följd. Det innebar att 
ett stort antal ärenden kom in omedelbart före ikraftträ-
dandet av den nya lagen med en eftersläpning av hand-
läggningstiden som följd. Den nya lagen innebär också 
en betydlig ökad arbetsinsats för stadsarkitektkontorets 
del som till exempel mer omfattande administration samt 
obligatoriska besök på byggarbetsplatser. Nya rutiner 
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Nettokostnad per nämnd/förvaltning

(tkr)

Redovisad
nettokostnad

2011-07-31

Redovisad
nettokostnad

2010-07-31

Budgeterad
nettokostnad

2011

Prognos
utfall

2011-12-31

Prognos
avvikelse

2011-12-31

Redovisad
nettokostnad

2010-12-31

Kommunstyrelse -37 533 -35 793 -66 392 -66 392 0 -71 535
Teknisk nämnd -39 995 -32 645 -59 838 -61 992 -2 154 -59 069
Barn- och utbildningsnämnd -429 723 -405 080 -753 001 -753 001 0 -731 416
Socialnämnd -379 562 -357 802 -641 691 -644 491 -2 800 -624 374
Kultur- och fritidsnämnd -38 075 -35 889 -65 618 -65 618 0 -60 828
Byggnadsnämnd -2 618 -1 690 -4 291 -4 891 -600 -876
Miljönämnd -4 285 -3 496 -7 438 -7 438 0 -6 294
Räddningsnämnd -15 332 -13 941 -25 355 -25 355 0 -24 737
Övrig verksamhet -2 992 -2 809 -5 874 -5 874 0 -4 296
Avfallshantering 880 641 0 0 0 -2 149
Vatten- och avloppsverk -104 2 167 0 0 0 2 405
Summa styrelse/nämnder -949 339 -886 337 -1 629 498 -1 635 052 -5 554 -1 583 169
Förvaltningsgemensamt
- pensionsutbetalningar och kalkylmässiga poster 
m.m. 1 978 -2 968 6 189 1 300 -4 889 2 454
- realisationsvinst 2 119 8 307 0 2 119 2 119 14 393
Verksamhetens nettokostnad -945 242 -880 998 -1 623 309 -1 631 633 -8 324 -1 566 322
Finansiering
- skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella 
poster 963 470 943 899 1 623 617 1 655 040 31 423 1 621 452

Årets/periodens resultat 18 228 62 901 308 23 407 23 099 55 130

Övrig verksamhet inkluderar kommunfullmäktige, kommunrevisorer, valnämnd och överförmyndarnämnd.

och handläggningsplaner har kommit och kommer att tas 
fram för att möta lagens behov och förkorta handlägg-
ningstiderna. 

Utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen utifrån den 
externa genomlysning som genomförts under våren.

Miljönämnden
Miljönämnden förväntas att nå de uppsatta målen för 
2011.

Räddningsnämnden
Samtliga mål utom ett är uppfyllda. Nämndmålet ”Ge-
nom olycksförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete 
påverka och leda i riktning mot att skapa god folkhälsa 
och trygghet i kommunen” är delvis uppfyllt. Några 
trygghetsvandringar är ej genomförda men planeras att 
genomföras vid ett tillfälle under hösten. 

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden förväntas nå de uppsatta målen 
för 2011.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Under perioden har uppdrag återrapporterats i enlighet 
med fastställd tidplan i budgeten. Flertalet nämnder har 
under våren också redovisat nämndens ekonomi, verk-
samhet och måluppfyllelse vid träffar med kommunsty-
relsen.

Resultat för perioden januari - juli
Bokslutet för perioden januari till och med juli 2011 visar 
ett resultat på 18,2 mnkr (62,9). Resultatet har framförallt 
påverkats positivt av skatteutfallet (20,9 mnkr). Resultatet 
inkluderar även reavinster på 2,1 mnkr från fastighetsför-
säljningar samt nedskrivning av värdet på en aktieindexo-
bligation med 4,4 mnkr. Den pågående renoveringen av 
Nyhemsskolan har visat på problem i byggkonstruktio-
nen samt problem som kan hänföras till bristande under-
håll av byggnaden. I delårsbokslutet kostnadsförs därför 
10 mnkr av utgifterna för renoveringen som kostnader 
p.g.a. bristande underhåll.  En djupare utredning som 
klargör vilka delar av skolans renovering/ombyggnad 
som ska kostnadsföras kommer att genomföras under 
hösten. 

Prognosen för helåret 2011 visar ett positivt resultat på 
23,4 mnkr, vilket avviker med +23,1 mnkr mot budgete-
rat resultat. Eftersom konjunkturutvecklingen 2010, och 
i början av 2011, har varit väsentligt starkare än vad som 
förutspåddes när budgeten fastställdes, så är prognosen 
för skatteintäkter och statsbidrag mycket positiv, +33,1 
mnkr. Prognosen för helåret belastas också av ovanstå-
ende kostnad för bristande underhåll av Nyhemsskolan. 
Det stigande ränteläget har påverkat kommunens finan-
siella intäkter och kostnader. Ränteintäkterna för place-
ringar och utlåning beräknas bli 1,1 mnkr bättre än bud-
geterat, medan amortering av lån och senarelagd upplå-
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ning beräknas sänka räntekostnaderna under året med 
1,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 
innehåller också ovannämnda nedskrivning av en aktie-
indexobligation.  

Årets resultat

De lägre arbetsgivaravgifterna för unga, under 26 år, samt 
för äldre, födda 1945 eller tidigare, innebär en positiv av-
vikelse på ca 2,0 mnkr. Vidare påverkas resultatet positivt 
av intäkter från tomträtterna med 1,1 mnkr (avgälder och 
försäljning), samt erhållna LASS-ersättningar från tidigare 
år, + 2,7 mnkr. Nämndernas prognoser uppvisar en nega-
tiv avvikelse med 5,5 mnkr. Nämndernas resultat redovi-
sas utförligt nedan.  

Jämfört med budgetuppföljningen per april har det prog-
nostiserade resultatet försämrats med 12,7 mnkr. Detta 
förklaras i huvudsak av försämrad prognos för nämnder-
na (-3,5 mnkr) och kostnaderna för Nyhemsskolan (-10 
mnkr). 

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

2011

utfall

2010

Ingående resultat att återställa 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkning +23,4 +55,1

-avgår samtliga realisationsvinster -2,1 -14,5

-tillkommer realisationsvinster tomträtter +0,8 +11,8

-tillkommer nedskrivning aktieindexobligation +4,4

-avgår återföring nedskrivning aktieindexobligation -8,1

Justerat resultat 26,5 44,3

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

Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling

Diagrammet visar utvecklingen av nettokostnader och 
skatteintäkter under perioden 2007 till 2011. Indexet för 
basåret 2007 är 100.  För hela perioden har nettokostna-
derna ökat med 16 procent medan skatteintäkterna ökat 
med 15 procent.

Kommunala bolag
AB Ängelholmshem redovisar en helårsprognos för rö-
relseresultatet 2011 på 35,3 mnkr (-13,9). Prognosen för 
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är på 4 mnkr 
vilket är något högre än för 2010. Bolaget har inte några 
outhyrda lägenheter.

AB Munkaljungbybyggen redovisar en helårsprognos 
för rörelseresultatet 2011 som uppgår till 0,8 mnkr (9,3). 
Prognosen visar ett resultat efter bokslutsdispositioner 
och skatt som uppgår till 0,9 mnkr, vilket ska jämföras 
med 1,2 mnkr för 2010. Resultatutvecklingen 2011 följer 
budget. Det slutliga resultatet kommer att påverkas av för-
säljningen av fastigheter i kvarteren Blåhaken och Storken 
till AB Backahill. Överlåtelsen kommer att ske per den 1 
oktober.

Fullmäktige har beslutat att de två bostadsbolagen ska 
sammanföras till ett bolag. Detta arbete pågår och beräk-
nas vara genomfört i början av 2012.

Kommunala bolag

(mnkr)

prognos

20111
utfall

20101

AB Ängelholmshem 4,0 3,4

AB Munkaljungbybyggen 0,9 1,2
1 Avser resultat efter bokslutsdispositioner och skatt.
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Nämndernas resultat
Verksamhetens omslutning, före ansvarsområde ”Finan-
siering”, har uppgått till 949,3 mnkr netto per siste juli. 
Motsvarande siffra föregående år var 886,3 mnkr. Av net-
toomslutningen svarar barn- och utbildningsnämnden för 
429,7 mnkr (405,1) eller 45 procent och socialnämnden 
379,6 mnkr (357,8) eller 40 procent. Sammantaget ian-
språktar alltså dessa två ansvarsområden 85 procent av 
kommunens resurser. 

Nämnderna prognostiserar en sammanlagd negativ bud-
getavvikelse på 5,5 mnkr för helåret. Negativ avvikelse 
prognostiseras av socialnämnden, tekniska nämnden och 
byggnadsnämnden. Kommentarerna över nämndernas 
resultat avser helårsprognosen.

Kommunstyrelsen, 0 mnkr 
Kommunstyrelsen bedömer att driftbudgeten kommer 
att hållas. Inom investeringsbudgeten kommer bl.a. med-
len för ”Utveckling av Rönneå” och ”Trafikprojekt Sta-
tionsområdet” inte att förbrukas i sin helhet under året. 

Tekniska nämnden, -2,1 mnkr
Prognosen pekar på ett underskott inom tekniska nämn-
dens verksamhetsområden.  Kostnaderna för fjärrvärme- 
och gasförbrukning beräknas överskrida budget med 
1,5 mnkr betingat av prisökningar som ej var kända vid 
budgeteringen. För att balansera denna kostnadsökning 
kommer fastighetsavdelningen att eftersträva en ökad 
återhållsamhet på övriga driftkostnader.  Minskade intäk-
ter för parkeringsavgifter beräknas till 1,5 mnkr. Tekniska 
nämnden har i anslagsframställan till kommunstyrelsen 
begärt tilläggsanslag för täckande av intäktsminskningen. 
Kostnaderna för vinterväghållning beräknas överskridas 
med 1 mnkr. Inventeringen av gatunätets standard är 
ännu inte helt klar, varför anslaget för asfaltsbeläggning 
förmodligen kan komma att minskas med 0,5 mnkr. Mät-
ningsverksamheten beräknas ge ökade intäkter med 0,3 
mnkr och kostnaderna för lokalvården beräknas minska 
med 0,5 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden, 0 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden förväntas ha ett nollresul-
tat vid årets slut. Intäkterna överstiger budgeten främst 
pga. obudgeterade statsbidrag, driftbidrag från Arbetsför-
medlingen, ersättningar för praktikanter samt försäljning. 
Överskottet här kommer att balanseras av underskott på 
kostnaderna. Exempel på statsbidrag är ”Matematikpro-
jektet” och ”Läsa-skriva-räkna-projektet” som båda är 
satsningar för att öka elevernas måluppfyllelse.

Kommande läsårs antagning till gymnasieskolan visar att 
andelen elever till friskola och annan kommun minskar 
till förmån för Ängelholms gymnasieskola. Trenden inom 
förskolan är däremot den omvända och antalet place-
ringar i enskilda förskolor har ökat. Två nya förskolor har 
startat upp verksamhet och ytterligare en enskild förskola 
väntar på godkännande. Vittra/Fram utökar till hösten 

sin grundskoleverksamhet till att omfatta årskurserna 
förskoleklass till årskurs 5 samt fritidsverksamhet. Först i 
september, när elevavstämning görs, kommer en säkrare 
prognos när det gäller grundskoleeleverna. 

Viss osäkerhet råder om budgetavvikelse beträffande om-
organisationen pga. nedläggningen av Sockerbrukets rek-
torsområde. Andra områden som under året kommer att 
innebära förhöjda kostnader är t.ex. flytten av resurssko-
lan från Strövelstorp till Magnarps skola och elprogram-
met från Rönneskolan till Valhall Park.

Socialnämnden, -2,8 mnkr
Nämnden prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr. Bak-
grunden till socialtjänstens försämrade resultat kan fram-
förallt härledas till den uppkomna situationen med brist 
på korttidsplatser i kommunen. Under första halvåret har 
de månatliga kostnaderna för köp av externa korttidsplat-
ser uppgått till 380 tkr, eller motsvarande ca sju placering-
ar i månaden. Detta kan jämföras med helårsbudgeten för 
extern korttidsvård som uppgår till 700 tkr. Många av de 
personer som vistas på korttidsplatser väntar på en ledig 
plats i det särskilda boendet. För närvarande är det ca 20 
personer som väntar på en ledig vårdboendeplats medan 
ca 10 personer väntar på en demensvårdsplats. Socialför-
valtningen kommer under hösten att lämna en äldreför-
sörjningsplan där bl.a. behovet av framtida särskilda bo-
endeplatser kommer att konkretiseras. Men det kan redan 
nu konstateras att risken är påtaglig för ökade kostnader, 
om inte någon åtgärd sätts in, för att tillgodose det steg-
rade behovet av särskilda boendeplatser/korttidsplatser. 

Inom individ- och familjeomsorgen råder fortsatt osäker-
het kring försörjningsstödet. Jämfört med föregående år 
har försörjningsstödet haft en viss positiv utveckling men 
med all sannolikhet kommer budgeten att överskridas 
med ca 1 mnkr. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd 
uppgick under juli månad till 212 vilket kan jämföras med 
249 hushåll för motsvarande månad 2010.  Vid en natio-
nell jämförelse kan konstateras att utbetalningarna totalt i 
landets kommuner ökade med 2 % under första kvartalet 
2011 jämfört med samma kvartal 2010. Den uppställda 
målsättningen att det ska vara max 35% av alla bidrags-
beroende hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i mer 
än fyra månader kommer inte att uppnås.  Inom institu-
tionsvården har ett antal nya placeringar tillkommit både 
gällande barn och unga samt vuxna missbrukare under 
de senaste månaderna. Vidare har ett flertal ärenden för-
längts vilket innebär ett befarat underskott på den sam-
lade placeringsverksamheten med ca 1,5 mnkr.

Inom hemvården har från årsskiftet införts en ny resurs-
fördelningsmodell för särskilt boende. Syftet med model-
len är framförallt att få en mer rättvis resursfördelning 
utifrån faktisk vårdtyngd men även att få ett effektivare 
resursutnyttjande. Inom det ordinära boendet har LOV 
(lagen om valfrihet) tillämpats under drygt ett års tid. För 
närvarande finns det fyra privata verkställare och ca 25 
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vårdtagare som valt annan utförare än kommunen. Med 
den nya resursfördelningsmodell, som introducerades i 
samband med införandet av lagen, kan det konstateras 
en viss kostnadseffektivisering av hemvården. Hemvårds-
verksamheten belastas nu med allt högre kostnader för 
personer med psykiskt funktionsnedsättning och som är i 
behov av boendestöd i det dagliga livet. Denna målgrupp 
har ökat markant under senare år och framtida budgetför-
stärkning för denna verksamhet är oundviklig. 

För den samlade verksamheten inom handikappomsor-
gen beräknas en positiv avvikelse gentemot budget på ca 
3,4 mnkr. Överskottet kan till stor del härledas till retro-
aktiva LASS-ersättningar inom personlig assistans. Psy-
kiatriverksamheten är den verksamhet inom handikapp-
omsorgen som med all sannolikhet står inför den största 
framtida utmaningen att klara budget. Oroligheterna vid 
boendeenheterna har nödvändiggjort personalförstärk-
ningar med bl.a. en permanent nattbemanning. För den 
samlade psykiatriverksamheten beräknas ett underskott 
på 2,1 mnkr. För den övriga handikappomsorgen beräk-
nas ett överskott som i huvudsak kan kopplas till försälj-
ning av platser vid barn- och ungdomsverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden, 0 mnkr 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i 
balans vid årsskiftet. Nämnden har beslutat se över loka-
lerna på Metallgatan som används av brottare och skyttar 
så att kostnaden halveras, dvs. minskar med 0,4 mnkr. Be-
sparingen kommer inte att kunna genomföras under 2011 
och för att uppnå budget i balans görs tillfälligt en allmän 
besparing på centralt anslag motsvarande 0,4 mnkr. 

Byggnadsnämnden, -0,6 mnkr 
Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,6 
mnkr. Avvikelsen beror på att intäkter från planavtal un-
derstiger budget. Orsaken till det är utmaningen angående 
plansidan och den osäkerhet det har skapat samt vakans 
på stadsarkitekttjänsten. Konsekvensen har blivit att två 
planhandläggare har slutat samt att planansvarig har gått 
in som tf. stadsarkitekt. Detta har i sin tur inneburit att 
antalet möjliga debiterbara handläggningstimmar minskat 
i motsvarande grad. Eftersom frågan om planutmaningen 
nu är avgjord kan kontoret lösa arbetet med externa kon-
sulter (vid arbetstoppar) samt med nyrekrytering.

Miljönämnden, 0 mnkr 
Miljönämnden prognostiserar ett resultat enligt budget.

Räddningsnämnden, 0 mnkr 
Räddningsnämndens progons innebär en ekonomi i ba-
lans. Dock ligger kostnaderna för övningsverksamheten 
över budget eftersom nämnden tvingas att öva på andra 
övningsplatser i avsaknad av egen övningsplats i kommu-
nen. Under perioden har inga större bränder eller olyckor 
inträffat och inga större reparationskostnader har behövt 
betalas ut för skador på fordon och materiel.

Investerings- och exploateringsredovisning
Nettoinvesteringarna uppgår under perioden januari - juli 
till 117,4 mnkr (64,3). Av dessa avser 93,7 mnkr (43,7) 
de skattefinansierade verksamheterna. Investeringarna 
inom va-verksamheten uppgår till 23,7 mnkr (20,6). To-
talt omsluter årets investeringsbudget 335,5 mnkr varav 
165 mnkr avser den av fullmäktige fastställda budgeten 
för 2011 medan övriga medel överförts från tidigare år 
eller tilläggsbudgeterats under 2011. Uppföljningen av 
investeringarna och redovisningen per juli indikerar att 
årets nettoinvesteringar kommer att bli 26,7 mnkr lägre 
och totalt uppgå till ca 299 mnkr. 

Nettoinvesteringar

De största investeringarna har gjorts inom områdena 
skolfastigheter, vatten- och avloppsverk, markförsörj-
ning, vägnät, idrotts- och fritidsanläggningar. De kost-
nadsmässigt största projekten under perioden har varit 
modernisering av Nyhemsskolan, Strövelstorps skola-
innemiljö, Centrumprojektet samt inköp av mark i Skör-
pinge. 

De 37 mnkr som inte kommer att förbrukas under 2011 
återfinns huvudsakligen inom tekniska nämndens an-
svarsområde. Avsatta medel för ny vägförbindelse över 
Rönneå (5 mnkr) kommer inte att ianspråktas under året. 
Vidare påbörjas renoveringen av Vejbystrands hamn 
först under hösten 2011 varför hela det budgeterade an-
slaget, 10,8 mnkr, inte kommer att förbrukas. Av budge-
terat anslag för gång- och cykelvägar, (7 mnkr) beräknas 
2 mnkr inte att ianspråktas. Anslaget för ny gruppbostad 
till psykiatrin (8 mnkr) kommer inte ianspråktas till fullo 
då byggstart beräknas ske under oktober. Inom kultur- 
och fritidsnämnden förväntas totalt sett överskott på in-
vesteringsbudgeten på 4 mnkr. Flera av investeringsob-
jekten har försenats pga. överklagande av planer. Detta 
avser bl.a. Ungdomsparken och BMX-banan.  

0

50

100

150

200

250

300

Nettoinvesteringar

Prognos
2011

Delår
2011

201020092008

173,6

299,0

117,4

237,5

123,7

M
nk

r



8                        
ÄNGELHOLMS KOMMUN I  D E L Å R S R A P P O R T  P E R  2 0 1 1 - 0 7 - 3 1

För valtningsberättelse

Nettoinvestering (mnkr) Budget Prognos Diff.

Kommunstyrelse 50,2 43,9 6,3

Teknisk nämnd 195,0 168,4 26,6

Barn- och utbildningsnämnd 9,4 9,4 0

Socialnämnd 3,5 3,5 0

Kultur- och fritidsnämnd 8,5 4,5 4,0

Räddningsnämnd 2,5 2,5 0

Va-verk 66,4 66,6 -0,2

Summa nämnder 335,5 298,8 36,7

Årets exploateringsverksamhet avser både bostads- och 
industriområden. Totalt har utgifterna under perioden 
uppgått till 5,4 mnkr och inkomsterna från försålda tom-
ter till 9,3 mnkr. Exploateringen av Munka Ljungby 3:11 
(Jordgubbsfälten) är den största pågående exploateringen 
avseende bostadsområden med ett 60-tal tomter, varav 9 
st. är sålda. När det gäller  industriområden har tomter sålts 
inom kvarteret Lantbrukaren.

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ange finansiella mål 
för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk hus-
hållning. För 2011 har följande finansiella mål fastställts för 
en god ekonomisk hushållning:

·	 Kommunen har antagit en finansiell målsättning som 
innebär att resultatet skall vara positivt och lägst uppgå 
till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Mot bakgrund av dels de ekonomiska förutsättningarna 
för 2011 och dels tidigare års mycket goda ekonomiska 
utveckling, har fullmäktige beslutat att ovannämnda mål 
för 2011 ska uppgå till lägst noll procent av skatter och 
statsbidrag, d.v.s. att balanskravet ska uppfyllas.

Den nuvarande prognosen ger ett resultat för helåret på 
23,4 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag och därmed uppnås resultatmålet 
för 2011. 

I enlighet med styrmodellen Ratten har fullmäktigemål fast-
ställts och dessa utgör grunden för nämndernas målarbete. 
Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär och inte fullt 
ut mätbara. De delas in i följande områden: 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 budgetföljsamhet ska 
uppnås.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla in-
formation om det verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utfallet från sina förvaltningar.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för 

intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas 
samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder 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 av socialnämnden (-2,8 mnkr) tekniska 
nämnden (-2,1 mnkr) och byggnadsnämnden (-0,6 mnkr). 
Nämndernas sammanlagda förväntade budgetavvikel-
ser uppgår till -5,5 mnkr. Nämnderna arbetar för att un-
der återstoden av året minimera de befarade avvikelserna. 
Kommunstyrelsen bör uppdra åt dessa nämnder att upp-
rätta åtgärdsplaner.

Samtliga nämnder erhåller, i samband med sina månads-
sammanträden, information om dels det ekonomiska utfal-
let, dels viktiga händelser för verksamheten samt planerade 
kommande åtgärder.

Samtliga nämnder har upprättat en plan för intern kontroll. 

Målet om sjukfrånvaro behandlas under avsnittet ”Väsent-
liga personalförhållanden”.

Viktiga händelser under året 
Avtal håller på att slutförhandlas med Kunskapsporten om 
att uppföra och driva ett nytt badhus inom Hälsostaden, 
kvarteret Lasarettet. Anläggningen skall vara klar att tas i 
bruk under första kvartalet 2014.

Beslut har tagits om att genomföra folkomröstning om ny 
trafikled genom Pyttebroområdet i frågan om Klippanvä-
gens förlängning, med ny broförbindelse över Rönneå till 
Havsbadsvägen.

Arbetet pågår med att förbereda för en flytt av Ängelholms 
idrottsplats till en ny anläggning vid ishallsområdet. Ett ny 
arena beräknas stå klar våren 2014.

En utredning kring fastighetsbolagen och kommunens 
verksamhetslokaler har genomförts och beslut har tagits 
att de båda fastighetsbolagen ska slås samman. Utredning 
pågår kring hanteringen av de fastigheter som ägs av kom-
munen.

Renoveringen av Strövelstorps skola har färdigställts och 
både biblioteksfilialen och fritidsgården har flyttat in i sko-
lan under året. Syftet med att samla verksamheterna är att 
utnyttja varandras kompetens och att samutnyttja lokalerna.

Ett förändrat arbetstidsavtal, HÖK/LOK, genomförs på 
skolorna Strövelstorp och Rebbelberga samt ett arbetslag 
på Södra Utmarken skola, totalt ett sjuttiotal lärare. Strö-
velstorps skola samkör arbetstidsavtalet med uppbyggan-
det av en Modellskola. Lärarna ska tillsammans med hög-
skolan möta upp skrivningen i skollagen, ”all utbildning 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. 
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Målsättningen med projektet är att samtliga elever ska vara 
godkända i alla ämnen.

För att stimulera intresset hos barn och elever i förskolan 
samt skolan inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och 
matematik har Ängelholms kommun anslutit sig till NTA, 
(natur och teknik för alla). 

Fjorton projekt har dragits igång inom ramen för Kraft-
samling Ängelholm. Projektet Ung i Ängelholm har erhållit 
6,8 mnkr i bidrag från Europeiska socialfonden.

Inom socialförvaltningen har en ny organisation och nya lo-
kaler för öppenvårdsverksamheten Älvan har tagits i bruk. 
Vidare har ett nytt boende, benämnt Spetsen, för ensam-
kommande flyktingbarn/flickor öppnats i Rebbelberga.

Centrumprojektet har pågått under året och en ny entré till 
Ängelholms centrum har skapats. Standarden på belägg-
ning och belysning har höjts för delen Östra vägen, Tegel-
bruksbron, Laxgatan och Järnvägsgatan. 

Väsentliga personalförhållande
Sjukfrånvaron under första halvåret 2011 uppgick till 3,8 
procent av tillgänglig arbetstid i genomsnitt. Motsvarande 
utfall för 2010 var 4 procent. Andelen långtidssjukskrivna 
(60 dagar eller mer) har minskat något. Kommunen har nu 
nått ohälsotal som ligger bland de lägsta vid en nationell 
jämförelse med Sveriges kommuner. 

Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid

Den lokala löneöversynen 2011 är avslutad med samtliga 
fackliga organisationer. Resultatet per avtalsområde varie-
rar mellan 2,1 – 2,8 %. Utfallet totalt blev 2,46 %. En viss 
prioritering har gjorts inom gruppen vårdpersonal innebä-
rande framför allt justering av ”lägstlönenivå”. Vidare har 
handläggare inom miljöförvaltningen prioriterats.
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Framtidsbedömning
De ekonomiska förutsättningarna såg relativt stabila ut i 
våras, men som tidigare beskrivits har de ekonomiska fram-
tidsutsikterna på kort tid blivit avsevärt försämrade. Den 
senaste skatteprognosen (per augusti 2011) innebär en 
väsentlig nedrevidering av intäkterna för 2012 och 2013. 
Däremot är prognosen för 2011 oförändrad. Sammanta-
get innebär detta att kommunens budgeterade resultat för 
2012 och 2013 ser ut enligt följande:

2012: +3,3 mnkr (en minskning med 11,4 mnkr i förhål-
lande till föregående prognos)

2013: - 4,9 mnkr (en minskning med 20,3 mnkr i förhål-
lande till föregående prognos)

Hela den tidigare budgetmarginalen är därmed förbrukad, 
vilket innebär att det inte finns något utrymme för att han-
tera oförutsedda händelser. Om oron fortsätter finns en 
uppenbar risk för nya nedskrivningar av prognoserna, men 
läget är mycket svårbedömt. 

Under våren presenterades en statlig utredning som före-
slår omfattande förändringar av framförallt kostnadsutjäm-
ningssystemet. Syftet är att åstadkomma en mer rättvisande 
modell för utjämning. Om det förslag som nu remissbe-
handlas genomförs, så innebär det ytterligare -10 mnkr 
2013, - 20 mnkr 2014 och ca -21 mnkr fr.o.m. 2015. Detta 
är inte beaktat i ovanstående siffror. 

För valtningsberättelse
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

R äkensk aper

mnkr

Resultat
jan-juli

2011

Resultat
jan-juli

2010

Budget
inkl. TA

helår 2011
Prognos

helår 2011

Prognos
avvikelse

helår 2011

Verksamhetens intäkter 250,1 239,7 371,9 406,2 34,3
Verksamhetens kostnader -1 146,3 -1 075,6 -1 911,1 -1 953,7 -42,6
Avskrivningar -49,0 -45,1 -84,1 -84,1 0
Verksamhetens nettokostnader -945,2 -881,0 -1 623,3 -1 631,6 -8,3
Skatteintäkter (not) 799,6 768,6 1 337,1 1 370,8 33,7
Generella statsbidrag och utjämning (not) 160,0 170,0 274,9 274,3 -0,6
Finansiella intäkter 10,8 8,8 17,3 18,5 1,2
Finansiella kostnader -7,0 -3,5 -5,7 -8,6 -2,9
Resultat före extraordinära poster 18,2 62,9 0,3 23,4 23,1
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 18,2 62,9 0,3 23,4 23,1

mnkr 2011-07-31 2010-07-31
Prognos 

2011-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 315,0 1 203,3 1 456,2 1 264,4
Maskiner och inventarier 72,5 69,6 73,4 73,1
Finansiella anläggningstillgångar 432,8 476,5 488,3 488,5
Summa anläggningstillgångar 1 820,3 1 749,4 2 017,9 1 826,0

Omsättningstillgångar
Förråd -0,6 3,0 4,6 4,6
Fordringar 136,9 139,5 188,5 144,8
Kassa och bank 53,7 148,2 0,5 128,6
Summa omsättningstillgångar 190,0 290,7 193,6 278,0
SUMMA TILLGÅNGAR 2 010,3 2 040,1 2 211,5 2 104,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 053,6 1 043,1 1 058,8 1 035,4
- därav periodens/årets resultat 18,2 62,9 23,4 55,1
Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 589,8 593,4 589,6 590,4
Skulder
Långfristiga skulder 110,9 85,0 189,8 62,0
Kortfristiga skulder 256,0 318,6 373,3 416,2
Summa skulder 366,9 403,6 563,1 478,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2010,3 2 040,1 2 211,5 2 104,0

Pensionsförpliktelser som ej ingår i balansräkningen 137,2 115,5 130,0 110,0
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R äkensk aper

K ASSAFLÖDESANALYS

mnkr
jan-juli

2011
jan-juli

2010
Prognos

helår 2011
helår
2010

Årets resultat 18,2 62,9 23,4 55,1
Justering för av- och nedskrivningar 49,0 45,1 84,1 96,4
Justering för avsättningar -0,5 -0,8 -0,8 -3,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2,3 -7,1 4,4 -23,3
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 69,0 100,1 111,1 124,4

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -147,3 -103,7 -86,6 -12,5
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -78,3 -3,6 24,5 111,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96,9 -50,7 -276,3 -157,7
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGSVERKSAMHETEN -175,2 -54,3 -251,8 -45,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100,2 -26,9 123,7 -54,9
ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE -75,0 -81,2 -128,1 -100,7

Likvida medel vid årets början 128,6 229,4 128,6 229,3
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS/PERIODENS SLUT 53,6 148,2 0,5 128,6

F INANSIELLA NYCKELTAL
jan-juli

2011
jan-juli

2010
Prognos

helår 2011
helår
2010

Nettokostnader inkl finansnetto/skatteintäkter och generella statsbidrag 98,1 93,3 98,6 96,6
Soliditet, inkl ansvarsförbindelse, % 46 45 42 44

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

2011
jan-juli

2010
Prognos

helår 2011
helår
2010

Kommunalskatt
Preliminära skatteintäkter 780,4 753,0 1 338,0 1 290,9
Preliminär slutavräkning innevarande år 15,9 13,1 27,2 17,8
Preliminär slutavräkning föregående år 3,3 2,4 5,6 1,0
Summa kommunalskatteintäkter 799,6 768,5 1370,8 1 309,7

Generellt statsbidrag
- inkomstutjämningsbidrag 118,5 121,9 203,1 208,9
- regleringsbidrag/avgift 23,5 5,8 40,4 10,0
Kostnadsutjämning -6,5 -5,2 -11,1 -9,0
Avgift utjämning LSS -13,2 -10,7 -22,7 -18,2
Kommunal fastighetsavgift 37,7 36,0 64,6 61,4
Tillfälligt konjunkturstöd - 22,2 - 38,1
Summa generella statsbidrag och utjämning 160,0 170,0 274,3 291,2

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 959,6 938,5 1 645,1 1 600,9

Redovisningsprinciperna har inte förändrats jämfört med årsbokslutet 2010. Redovisningsprinciperna kan i sin helhet läsas i kommunens 
årsredovisning för 2010. 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 
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Ängelholms kommun
Östra vägen 2

262 80 Ängelholm
Tfn vx: 0431-870 00

Fax: 0431-876 35 
info@engelholm.se

www.engelholm.se

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Foto på framsida: Mikaela Bjarve


