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Kvalitetsarbete
Vision 2020 - Kraftsamling Ängelholm är ett brett sam-
mansatt partnerskap bestående av företrädare för nä-
ringslivet, organisationer och föreningar, skolungdomar, 
myndigheter och kommunen. Genom en gemensam vi-
sion och målbild skapas en grund och drivkraft för ett 
Ängelholm år 2020 som präglas av hållbar ekonomisk till-
växt och en positiv utveckling. 

Visionen är ”Ängelholm är möjligheternas kommun, som 
kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar 
som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruk-
tur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och be-
söksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. 
Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expan-
derande 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.”

Det finns åtta målområden varav fyra går att stämma av 
per den 12-07-31.

Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt 
attraktivt för ungdomar och barnfamiljer. Indikator: Be-
folkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till 
år 2020 öka med ca 1 % per år och medelåldern på invå-
narna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet. 

Fram till halvårsskiftet hade invånarantalet ökat med 127 
personer, vilket på halvårbasis motsvarar en ökning med 
0,3%. Målet uppnås inte.

Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kun-
skapsintensivt och ett profilområde är ”kunskapsstaden”. 
Indikator: Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller 
längre högskoleutbildning ska år 2020 uppgå till minst 
25 % och vara näst högst av kommunerna i nordvästra 
Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning 
kortare än tre år ska uppgå till minst 20 %.

Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre hög-
skoleutbildning uppgick till 20%. Andelen invånare med 
postgymnasial utbildning kortare än tre år uppgick till 
16%. 

Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra 
en avgörande faktor för utvecklingen av det befintliga nä-
ringslivet och etableringen av nya företag. Indikator: Fö-
retagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinu-
erligt anses vara bland de 25 bästa kommunerna i landet.

2012 fick Ängelholms kommun en topplacering i Svenskt 
Näringslivs ranking, plats 5 att jämföra med plats 11 un-
der 2011. 

Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger 

och handel ska utvecklas snabbare än branschen på riks-
nivå. Indikator: Omsättningen i turist- och reseindustrin, 
ska öka med minst 5 % mer än utvecklingen i riket som 
genomsnitt per år och år 2020 vara i paritet med jämför-
bara kommuner.

Trots en ökning av omsättningen i turist- och reseindu-
strin blev Ängelholms förändring jämfört med föregåen-
de år 2,4%. Förändringen är inte i paritet med riket eller 
jämförbara kommuner. Målet uppnås inte.

Under 2012 har följande hänt i Kraftsamlingsarbetet; 

• Ett partnerskapsmöte har hållits

• Avstämning av de olika Kraftsamlingsprojekten 

• Processer kring hur man kan kommunicera Kraft-
samling

• Föredrag av Björn Hellqvist med fokus på hur man 
når framgång 

• Kraftsamling Ängelholm medverkade också på Före-
tagardagarna med en monter tillsammans med kraft-
samlingsprojektet Ung i Ängelholm

• En koordinator för Kraftsamling började sin tjänst i 
augusti 2012

Nästa partnerskapsmöte är planerat till början på oktober.

Kraftsamling är en del i arbetet med demokratiutveckling. 
Det sker genom: 

• att skapa påverkansmöjligheter inom ramen för 
Kraftsamlings åtta målområden. Därigenom skapas 
möjlighet för företagare och medborgare att påverka 
samhällsutvecklingen. 

• att de pågående projekten kan ta in medborgarna i 
arbetet

• att nya projekt kan fullt ut skapas av vilken medbor-
gare eller aktör som helst

Kommunen arbetar för övrigt utifrån styrmodellen Rat-
ten i fullmäktige, samtliga nämnder och verksamheter.

Ratten-arbetet innehåller:

• Nämnd-/ verksamhetsplan som stäms av under året

• Nämndmål som följs upp och utvärderas under året 
(se målavstämning på sid 3)

• Arbete med värdegrunden 

• Kvalitetsdeklarationer
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• Fokus på att öka kund- och medborgarnyttan.

• Rattenombud på nämnds- och verksamhetsnivå, vil-
ka har till uppgift att implementera och lotsa nämn-
den och verksamheterna i arbetet.    

Det pågår för närvarande ett arbete på kommunlednings-
nivå med att ta fram en strategisk karta där det tydligt 
framgår hur kommunens vision, styrdokument och mål 
har kopplingar till varandra. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre värdeord som 
ska gälla för hela organisationen;

Öppenhet – Omtanke - Handlingskraft

Under 2010 genomfördes värdegrundsmätningar i led-
ningsgrupper och arbetslag. Under våren 2012 har man 
följt upp och mätt hur värdegrundsarbetet har utvecklats. 
Resultatet är mycket positivt med ökat fokus på värde-
grunden och att minska ”energiläckage” i samtliga led-
ningsgrupper. 

Arbetet med värdegrunden följs också upp genom en en-
kät till samtliga nyanställda för att avläsa hur värdegrun-
den implementerats under introduktionsperioden.

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 hösten genomförs en medarbetarenkät för att 
fånga in värdegrundsarbete, arbetsmiljö, information, le-
darskap, medarbetarskap m m. 

Ledarforum genomfördes i mars för alla kommunens 
chefer vars tema var ”Framgångsrik verksamhet i Ängel-
holms kommun”. Ett nytt ledarforum är inplanerat un-
der hösten med temat varumärkesbyggande.

Kommunen har under våren genomfört SCB:s medbor-
garundersökning. Resultatet visar att kommunen som 
helhet får något sämre resultat än våren 2010. Nöjd-Re-
gion-Index (NRI) sjunker från 73 till 67 och Nöjd-Infly-
tande-Index (NII) sjunker från 42 till 40 i vårens mätning. 
Resultatet för Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är oföränd-
rat, 58 för både våren 2010 och 2012. 

För första gången kommer kommunen 2012 att medver-
ka i SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Att 
vara med i KKiK innebär att man årligen genomför un-
dersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: 
tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, ef-
fektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Syftet 
med undersökningen är att kommuninvånarna ska få in-

formation om kvaliteten på den service som kommunen 
tillhandahåller, att kommunen ska kunna föra en dialog 
kring resultat med kommuninvånarna samt att använda 
måtten som en del i styrningen och verksamhetsutveck-
lingen.

Kommunen har beslutat att införa kundtjänst – En väg 
in för medborgarna. Under våren har diskussioner skett 
med förvaltningarna om vilka arbetsuppgifter som ska 
ingå i kundtjänsten. Arbetsuppgifter som ska ligga på 
kundtjänst har processkartlagts. En teamledare har rekry-
terats och rekrytering av handläggare har påbörjats. Allt 
beräknas vara på plats för igångsättning i februari 2013. 

Måluppfyllelse
Nämndernas prognoser för måluppfyllelsen avseende 
2012 ser ut enligt följande för de nämndmål som följs 
upp av kommunfullmäktige:

Målet är uppfyllt delvis 

uppfyllt

inte 

uppfyllt

ännu inte 

möjligt att 

prognostisera

Kommunstyrelsen 4 0 0 3

Tekniska nämnden 3 0 0 1

Barn- och utbild-

ningsnämnden

4 1 1 3

Socialnämnden 8 0 2 0

Kultur- och fritids-

nämnden

0 2 0 2

Byggnadsnämnden 5 0 0 3

Miljönämnden 1 4 0 6

Räddningsnämnden 5 0 0 1

Överförmyndar-

nämnden

3 0 0 0

Totalt nämndmål 33 7 3 19

Utav de 62 antagna fullmäktigemålen är prognosen att 
64 procent uppfylls helt eller delvis under året. Av res-
terande mål är 31 procent inte mätbara i samband denna 
uppföljning och 5 procent bedöms inte kunna uppfyllas. 
Kommentarerna nedan avser respektive nämnds samtliga 
mål för året.

Kommunfullmäktige
De flesta av kommunfullmäktiges mål är inte möjliga 
att prognostisera vid den här tiden på året då nyckelta-
len mäts först under hösten eller vid årsskiftet. Dock vi-
sar kommunens resultat vid delårsbokslutet att målet att 
kommunens resultat ska vara positivt och uppnå minst 
2% av skatteintäkter och generella statsbidrag troligen 
inte uppnås då prognosen visar på ett positivt resultat  på 
31 mnkr eller 1,8%. Ett mål som troligtvis blir svårt att 
uppfylla är en befolkningsökning på minst 1%. Fram till 
halvårsskiftet hade invånarantalet ökat med 127 perso-
ner, vilket på halvårbasis motsvarar en ökning med 0,3%.
Utfallet av nöjdhetsgraden i medborgarundersökningen 
är något sämre än 2010, vilket innebär att detta mål inte 
uppnås.
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Kommunstyrelsen
Under året har två större strategiska projekt, översiktsplan 
och stationsområdet, startat där medborgardialog funnits 
med som ett arbetssätt i projektplanen. I samband med 
översiktsplanearbetet har fem dialogmöten genomförts 
i kommunens tätorter Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, 
Munka Ljungby, Strövelstorp och Ängelholm. Vid arbe-
tet med stationsområdet har ett dialogmöte genomförts i 
Ängelholm.

Per den sista juli har över 230 Åsikter kommit in till kom-
munen, de absolut flesta till tekniska nämnden. Huvud-
delen av samtliga Åsikter är sådana där man önskar svar 
men en liten del handlar också om beröm eller yttringar 
där man inte vill ha svar. Huvuddelen av inkomna Åsikter 
är besvarade.

2012 fick Ängelholms kommun en topplacering i Svenskt 
näringslivs ranking, plats 5 att jämföra med plats 11 under 
2011. Det placerar oss som tvåa i Skåne efter Vellinge och 
som etta i Skåne Nordväst. 

Såväl antalet sjukdagar per anställd som antalet långtids-
sjuka minskar och uppställda mål förväntas uppnås. Det-
samma gäller målet att minska antalet mer- och övertids-
timmar med 5%. Sysselsättningsgraden hos de anställda 
ska uppgå till minst 89%. I juli månad uppgår måttet till 
89,2%.

Samarbetet i Skåne Nordväst har ökat. Arbetet med att 
etablera en ”torrhamn” fortgår, där två alternativa pla-
ceringar kvarstår, Åstorp/Bjuv respektive Ängelholm. 
Inom utbildningsområdet pågår satsningar på bättre kun-
skapsresultat i grundskolan och gymnasieskolan samt fler 
studenter och forskare på Campus Helsingborg. Tre nya  
s k inkubatorer är under etablering i Landskrona, Helsing-
borg respektive Ängelholm. Styrelsen har under försom-
maren beslutat att införa en gemensam varumärkesplats-
form (när vi säljer in varumärket och destinationer inom 
Skåne Nordväst) med begreppet Familjen Helsingborg.

En gemensam utvecklingsstrategi för Skåne Nordvästs fy-
siska utveckling är under utarbetande. Syftet är att under-
lätta planering av storskaliga projekt av regional betydelse 
samt utgöra underlag i respektive kommuns översikts-
plan. Arbetet bygger på att man inom fyra områden lyfter 
fram gemensamma frågor där man behöver ha samsyn, 
områdena är infrastruktur, grönstruktur, arbetsmarknad 
och bostäder. 

Samverkan inom Skåne Nordväst sker också inom det 
personalpolitiska området. Områden för samverkan är 
administrativ samverkan, digitalt utvecklingscenter, rekry-
tering av potentiella interna ledare och arbetsgivarvaru-
märke.

Tekniska nämnden
Huvuddelen av nämndens verksamhetsmål har uppfyllts 
eller kommer att uppfyllas under budgetåret.

Kommuninvånarnas möjligheter att framföra åsikter och 
synpunkter har ytterligare ökat under den gångna peri-
oden. Under tiden januari-april inkom 98 synpunkter/
ärenden/felanmälan och under tiden april-juli inkom 
motsvarande 121 synpunkter, dvs. i genomsnitt en ök-
ning från 25 synpunkter/månad under första perioden 
till 30 synpunkter/månad under andra perioden.

Det fortsatta arbetet med utbyte av trafikbelysningarna 
sker enligt plan under 2012.  Vid halvårsskiftet har upp-
skattningsvis 1000 armaturer bytts och till årsskiftet be-
räknas ca 1400 vara utbytta, vilket skulle innebära en be-
räknad minskning med 30,80 ton CO²/år.

Barn- och utbildningsnämnden
I samband med starten av läsåret 11/12 stod nämnden 
inför tre huvudutmaningar när det gällde utvecklingen av 
betygsresultaten. Ökat genomsnittligt meritvärde - Ökad 
andel elever som når målen i alla ämnen - En mer likvär-
dig skola. Resultaten visar att målsättningarna och utma-
ningen inför läsåret 12/13 uppfylls. Utmaningen ligger nu 
i att befästa och ytterligare förstärka den positiva utveck-
ling som redovisats under de senaste läsåren. 

Alla berörda rektorsområden visar på en ökad andel elev-
er som når målen i alla ämnen i åk 9. Det genomsnittliga 
meritvärdet har ökat på 5 av 6 rektorsområden. 

Dessutom kan konstateras att skillnaderna i resultaten 
skolor emellan är mindre än tidigare år. De minskande 
skillnaderna i resultaten är en viktig indikator på att det 
i större utsträckning skapas förutsättning för alla elevers 
kunskapsutveckling. Det är också innebörden i en mer lik-
värdig skola. Det betyder inte att de olika skolorna liknar 
varandra mer till sitt innehåll. I stället är det så att varje 
skola utvecklat sitt arbetssätt så att det skapar förutsätt-
ningar för de egna eleverna att nå kunskapskraven. 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går som 
en röd tråd genom alla de insatser som nämnden nu är 
engagerade i. Modellskolan, en dator per elev, interna-
tionalisering, NTA, Nya språket lyfter, ENTRIS för det 
entreprenöriella lärandet är några exempel. En central 
utvecklingsgrupp som arbetar från förskolan till åk 9 för-
stärker arbetet ute i verksamheterna med såväl språkut-
veckling som matematikutveckling. 

Skolan och förskolan skall – enligt innebörden av 
Lpfö98/10 och Lgr11- skapa förutsättningar för barns 
och elevers utveckling och lärande. Förskolans förtydliga-
de lärandeuppdrag inom matematik, naturvetenskap och 
teknik, utgör tillsammans med uppdraget inom språk och 
kommunikation, en avgörande förutsättning för barnens 
fortsatta kunskapsutveckling i grundskolan.

Socialnämnden
Socialnämndens mål att tydliggöra för medborgarna vad 
man kan förvänta sig av verksamhetens insatser mäts ge-
nom ett nyckeltal för antal införda kvalitetsdeklarationer. 
Under år 2011 infördes deklarationer inom äldreomsor-
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gen resp. individ- och familjeomsorgen. Från årsskiftet 
har deklarationer även införts inom handikappomsorgen.

All handläggning/verkställighet skall bygga på respekt för 
individens integritet och rätt till självbestämmande. En-
kätundersökningar genomförs årligen inom socialtjäns-
tens olika verksamhetsområden. Genom dessa enkätun-
dersökningar framkommer kommuninvånarnas nöjdhet i 
kontakter med socialtjänsten. De senaste undersökning-
arna som genomfördes under hösten 2011 visar på en 
nöjdhet som ligger på 90% eller högre.

Rättssäker handläggning och beslut som ska vara välgrun-
dade och korrekta - Målet följs upp genom en avstämning 
av antalet överklaganden som gått kommunen emot. Det 
kan konstateras att hitintills under året har det varit färre 
överklaganden totalt sett jämfört med tidigare år. T.o.m. 
juli månad är det 3 ärenden som gått kommunen emot 
vilket utgör 13% av alla ärenden (målet=10%).

Äldre ska uppleva sig trygga med den omsorg som ges 
- Målet följs upp genom kommunens årliga enkätunder-
sökning. Undersökningen hösten 2011 ger på frågan om 
man känner sig trygg med hjälpen medelvärdet 8,9 på en 
skala 1 – 10. Ny undersökning sker hösten 2012.

Effektivt resursutnyttjande - Målet följs framförallt upp 
genom socialförvaltningens deltagande i projekt ”Kost-
nad per brukare” (Ensolution). Målsättningen är att 
Ängelholms kommun skall tillhöra den bästa tredjedelen 
i jämförelsegruppen. Enligt den senaste redovisningen 
uppfyller socialförvaltningen detta inom individ- och fa-
miljeomsorgen respektive handikappomsorgen medan 
målet inte uppnås inom äldreomsorgen. 

All omvårdnadspersonal inom hemvården ska ha adekvat 
omvårdnadsutbildning. Enligt antaget mål skall andelen 
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med lägst un-
dersköterskeutbildning vid utgången av 2013 uppgå till 
80%. För tillfället pågår via dialogprojektet en utbildning 
för personal som arbetar med personer med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar. 

Årlig rapport om aktuella förebyggande arbeten och 
projekt samt dess effekter (rapport/år) - Redovisning av 
aktuella aktiviteter sker i de verksamhetsberättelser som 
görs för år 2012.

Inom socialnämnden är ett förvaltningsövergripande led-
ningssystem för kvalitet under framtagande och skall im-
plementeras inom samtliga verksamheter under år 2013.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att samtliga mål/ 
nyckeltal (förutom två nyckeltal) kommer att nå uppsatta 
värden. Resultatet från medborgarenkäten visar på något 
sämre resultat än 2010. Nyckeltalen som gäller idrottsför-
eningar är svåra att bedöma då föreningarna lämnar sina 
uppgifter på antalet aktiviteter under augusti. Inom bib-
lioteksverksamheten skedde en övergång till en gemen-
sam bibliotekskatalog i hela Skåne Nordväst under våren. 

De elva biblioteken i nordvästra Skåne har gått samman 
för att kunna erbjuda kommuninvånarna en bredare och 
bättre service. Ett nytt gemensamt bibliotekskort gäller 
på alla bibliotek i regionen. Det går också i samma kata-
logsökning att se vilka böcker som finns, var dessa finns 
samt att göra reservationer.

Byggnadsnämnden
Nya och förenklade blanketter för ansökan om bygglov, 
planbesked med flera har utarbetats. Dessa finns även till-
gängliga på hemsidan. Byggnadsnämnden har prövat nya 
former för samråd beträffande detaljplaner. Bedömning-
en är att uppsatta mål kommer att uppnås vid årsskiftet 
med några få undantag.

I och med att handläggningsrutiner med mallar, check-
listor med mera utvecklas och förfinas ökar säkerheten 
hos medarbetare och man kan därför arbeta snabbare 
och mer kvalitetssäkrat. Debiterbarheten kan därmed 
öka.Kompetenshöjande utbildning har utförts och kom-
mer att fortsätta under året. Stadsarkitektkontoret deltar 
i utarbetandet av ny översiktsplan och grönstrukturplan. 
Tillgänglighet bevakas i allt planarbete samt i bygglovs-
processen. Arbete med ”Staden till havet” pågår.

Miljönämnden
Miljönämnden förväntas att nå de uppsatta målen för 
2012. Tillsynsplanerna och övrig verksamhet avrapporte-
ras till nämnden 4 ggr per år, och tillsynen ligger i stort 
sett i fas med den planerade. Miljönämnden har även un-
der året haft fokus på att informera medborgare och fö-
retagare genom förbättrad information på hemsidan och 
informationsmöten kring enskilda avlopp och receptfria 
läkemedel. 

För övrigt har miljönämnden flera mål som inte går att 
följa upp i delårsrapporten. Till exempel kan nämnas-
nöjdmedarbetarindex, där enkäten genomförs i septem-
ber. Vad gäller undersökningar för framtida kommunala 
reservat så pågår arbetet.

Räddningsnämnden
Samtliga mål för perioden är uppfyllda. Uppföljning av 
målet, bemötande vid myndighetsutövning, sker fr.o.m. 
i år på ett mer systematiskt sätt såväl genom digital- som 
pappersenkät. För att förbättra kvalitén i myndighets-
utövningen har kontakt etablerats med kommuner som 
lyckats bra i SKL:s öppna jämförelser 2011, för att dra 
erfarenheter av deras framgångar. Målet Nöjd Medarbetar 
Index (NMI) mäts under september månad.

Överförmyndarnämnden
Prognosen är att samtliga mål kommer att uppfyllas un-
der året. Uppföljningen av nyckeltalen för handläggning-
en av olika ärenden visar att besluten har fattats inom de 
angivna tidsramarna. Nyckeltalet om antalet klagomål till 
tingsrätt/länsstyrelse pekar på ett lägre antal än tidigare 
år.När det gäller nyckeltalet om noggrannhet vid tillsätt-
ning av ställföreträdare, där kontroll skall genomföras 
vartannat år, kan det noteras att kontrollen görs årligen 
om ställföreträdaren får ett nytt uppdrag.
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Kommunfullmäktiges uppdrag
Under perioden har uppdrag återrapporterats stort 
sett i enlighet med fastställd tidplan i budgeten. Fler-
talet nämnder har under våren också redovisat nämn-
dens ekonomi, verksamhet och måluppfyllelse vid träf-
far med kommunstyrelsen. 

Väsentliga personalförhållande
Sjukfrånvaron under första halvåret har minskat med 5 % 
i förhållande till 2011 och uppgick till 3,7 % av tillgänglig 
arbetstid. Andelen långtidssjuka (60 dagar eller mer) har 
minskat med 10 % under motsvarande tid. Ängelholms 
kommun befäster sin ställning som en kommun som har 
ett av de lägsta ohälsotalen vid en nationell jämförelse.
Diagrammet visar sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig 
arbetstid.

Den lokala löneöversynen 2012 är avslutad med 2/3 av 
de fackliga organisationerna. Lärarförbundet, Lärarnas-
Riksförbund har ännu ingen huvudöverenskommelse 
med kommunen ( HÖK). För Ledarna samt Akademiker-
förbundet SSR återstår enbart avstämning av löneöversy-
nens genomförande. Löneökningstakten varierar mellan 
de olika avtalsområdena och fackliga organisationerna 
mellan 2,5-3,5%. Genomförandet av den lokala löneö-
versynen har genomförts utifrån huvudprinciperna för 
individuell lönesättning, med begränsade prioriteringar av 
yrkesgrupper.

Omvärldsanalys
Samhällekonomisk översikt1

Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en 
försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har 
svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde 
kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväx-
ten varit stark. Bilden är därmed splittrad: Det går bra för 
Sverige men sämre i omvärlden. 

Svagare utveckling av sysselsättning och löner innebär en 
något svagare utveckling av kommunernas och landsting-
ens skatteunderlag. År 2013 beräknas skatteunderlaget 
växa med 3,4 procent jämfört med 4,0 procent i år. 

                                1 Informationen i detta avsnitt är hämtad ur Makronytt nr 2/2012, Sveriges Kommuner och Landsting  
                                2. Informationen kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli 2012

 

Även i reala termer (dvs.efter att avräkning gjorts för ut-
vecklingen av priser och löner) är tillväxten lägre 2013 än 
2012. 

Det är ändå frågan om en rätt betydande ökning av det 
reala skatteunderlaget trots att antalet arbetade timmar i 
stort sett är oförändrat både 2012 och 2013. Det beror 
på att pensionsinkomsterna dessa år ökar relativt myck-
et. För andra halvåret beräknas tillväxttalen bli dystra 
också för svensk del. Allt fler varningssignaler i form 
av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer 
tyder på detta. SKL har mot denna bakgrund utgått från 
en ytterligt svag BNP-utveckling kvartal 3 och 4. Men till 
följd av att tillväxten under årets första hälft var så stark 
blir ändå tillväxttalet för helåret 2012 relativt högt. SKL 
räknar med att BNP växer 1,5 procent 2012. I kalen-
derkorrigerade termer uppgår tillväxten till 1,8 procent. 

Den svenska ekonomin har genomgående utvecklats 
relativt starkt under det första halvåret i år. Hushållens 
konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen 
har fortsatt växa i hygglig takt. Exporten har återhämtat 
det fall som skedde fjärde kvartalet i fjol och investe-
ringarna har, med undantag för bostadsinvesteringarna, 
utvecklats mycket starkt. Inhemsk produktion har ut-
vecklats starkt samtidigt som importen varit oförklarligt 
svag. 

De försämrade tillväxtutsikterna framöver gör att SKL 
nu räknar med en viss försvagning av sysselsättningen. 
Den svaga sysselsättningsutvecklingen för med sig en 
ökad arbetslöshet. Denna utveckling håller tillbaka lö-
neökningarna. 

Befolkning
Vid utgången av juni uppgick antalet invånare i kom-
munen till 39 754. Det är en ökning med 127 personer 
sedan årsskiftet. 30 juni 2011 hade Ängelholms kom-
mun 39 608 invånare. Kommunfullmäktiges mål är en 
befolkningsökning på 1% per år. Detta mål kommer 
troligen inte att uppnås.

Sysselsättning2

I juli 2012 var 4 859 000 svenskar sysselsatta i åldern 15-
74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 
2011. Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en 
arbetslöshet på 7,0 procent. Antalet arbetade timmar var 
i genomsnitt 93,2 miljoner timmar per vecka. Säsongren-
sade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt 
att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar 
något bland kvinnorna. 

I juli månad var antalet öppet arbetslösa i Ängelholms 
kommun 841 vilket är en minskning med 17 personer i 
förhållande till juli föregående år. Minskningen är 2 pro-
cent. I slutet av 2012 beräknas närmare 56 100 personer 
att vara arbetslösa eller programdeltagare i Skåne län vil-
ket motsvarar 9,2 procent av den registerbaserade arbets-
kraften. Under 2013 sjunker arbetslösheten med nästan  
2 000 personer och hamnar då på drygt 54 000 i Skåne 
län. 
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                                                                                För valtningsberättelse

Resultatutveckling
Bokslutet för perioden januari till och med juli 2012 vi-
sar ett resultat på 53,1 mnkr (18,2). Resultatet påverkas 
av återbetalning från FORA av tidigare års avgifter. Det 
avser 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukför-
säkring (AGS/AGS-KL). Återbetalning uppgår till 30,9 
mnkr. 

Marknadsvärdering av finansiella tillgångar förbättrar 
delårsresultatet med 3,4 mnkr. Det är främst marknads-
värdet för aktieindexobligation emitterad av Kommunin-
vest som har ökat i värde och ger 3,6 mnkr i resultatför-
bättring.

Reavinster vid försäljning av anläggningar uppgår till 4,7 
mnkr och avser dels mark från kommunens allmänna 
markreserv på 0,9 mnkr och tomträtter i främst Villan-
området, Kungsgården och Södra Utmarken.

Prognosen för helåret 2012 visar ett positivt resultat på 
30,9 mnkr. Budgeten för helåret är +12,2 mnkr och prog-
nosen ger ett resultat som överstiger budget med posi-
tiva 18,7 mnkr. Resultatförbättringen består i FORA åter-
betalningen samt förbättrad skatteavräkning. Slutavräk-
ningen för 2011 är 4,3 mnkr bättre än förväntat. Även 
prognosen för 2012 års skatteavräkning har förbättrats 
med 16,1 mnkr jämfört med tidigare prognos från SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting). Fastighetsavgiften 
har också gynnat kommunen efter nya höjda taxerings-
värden.

Hela pensionsskulden ingår i balansräkningen. Utbetal-
ningar innebär en skuldminskning och ränte- och basbe-
loppsuppräkning en skuldökning. Prognosen avviker mot 
budget med 26,9 mnkr i lägre nettokostnad och med 30,4 
mnkr i högre finansiell kostnad.

De prognosticerade underskotten mot budget för social-
nämnden (-8,9 mnkr) samt för kultur- och fritidsnämn-
den (-1,8 mnkr) försämrar årets prognos. Nämndernas 
prognoser uppvisar sammantaget en negativ avvikelse 
med 8,8 mnkr. 

Nedskrivningar kommer att göras för Nyhemsskolan 
(12,3 mnkr) och Rönnebadet (6,3 mnkr). Kostnaden för 
tunnel mellan kvarteret Duvan och kvarteret Påfågeln be-
lastar kommunens resultat med 6,0 mnkr. Förhandling-
ar pågår med den entreprenör som skulle renovera Ny-
hemsskolan innan beslut togs om att avbryta projektet. 
Denna förhandling leder till förmodade kostnader som 
inte beaktas i prognosen.

De lägre arbetsgivaravgifterna för unga, under 26 år, samt 
för äldre, födda 1946 eller tidigare, innebär en positiv av-
vikelse på ca 4,6 mnkr. 

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kom-
munallagen 8 kap. 4 §) ska kommunernas intäkter vara 
större än kostnaderna. 

Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkter-
na ska det negativa resultatet regleras under de närmast 
följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar (undantaget tomträtter) ska ej ingå i 
resultatet vid avstämning mot balanskravet.

Tabellen visar att kommunen beräknas uppfylla lagens-
krav på ekonomisk balans för helåret med god marginal. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

(mnkr)

prognos

2012

utfall

2011

Ingående resultat att återställa 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkning +30,9 +376,2

-avgår samtliga realisationsvinster -8,4 -2,7

- avgår reavinst Munka Ljungbybyggen               -367,7

-tillkommer realisationsvinster tomträtter +7,5 +0,8

-tillkommer upp/nedskrivning aktieindexobligation - 3,6 +12,8

- orealiserad förlust finansiella tillgångar             +0,2

Justerat resultat + 26,6 +19,4

Diagrammet nedan visar kommunens resultatutveckling.

Diagrammet visar utvecklingen av nettokostnader och 
skatteintäkter. Indexet för basåret 2007 är 100. Prognos 
för helår 2012 indikerar att nettokostnadsutvecklingen 
mattas av samtidigt som skatteintäkterna ökar.
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För valtningsberättelse

Kommunala bolag

Kommunala bolag

(mnkr)

prognos

20121
utfall

20111

AB Ängelholmshem 2,2 4,6
1 Avser resultat efter bokslutsdispositioner och skatt.

AB Ängelholmshem prognosticerar resultatet +2,2 mnkr 
vilket är betydligt lägre än årets budget på + 8 mnkr.

Det är kostnaderna som avviker från budget. I samband 
med sammanslagningen mellan AB Ängelholmshem och 
AB Munkaljungbybyggen uppstod fusions- och konsult-
kostnader. 

Sammanslagningen har även inneburit att avskrivnings-
kostnaderna ökar med ca 3 mnkr jämfört med budget till 
följd av enhetlig avskrivning för båda bolagen.

Nämndernas prognoser
Verksamhetens omslutning, före ansvarsområde ”Finansie-
ring”, har uppgått till 988,3 mnkr netto per siste juli. Mot-
svarande siffra föregående år var 949,3 mnkr. 

Kommunstyrelsen, 0 mnkr
Inom kommunledningskontorets olika enheter kan mindre 
avvikelser noteras men helårsprognosen för kommunsty-
relsens verksamheter innebär en budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden, + 1,3 mnkr 
Intäkterna överstiger budget främst på grund av obudge-
terade statsbidrag, driftbidrag från Arbetsförmedlingen, 
ersättningar för praktikanter samt viss försäljning inom 
gymnasieskolan. Exempel på statsbidrag är ”Matematik-
projektet” och ”Läsa-skriva-räkna-projektet” som båda är 
satsningar för att öka elevernas måluppfyllelse.

Budgetprognosen för interkommunala ersättningar inom 
både förskola, fritidshem och grundskola visar överskott. 
Ekonomiska ersättningar till fristående verksamhet visar 
överskott för grundskolan beroende på att antalet elever 
till Vittra/Fram minskar, däremot ökar antalet placeringar 
i fristående förskola vilket genererar ett budgetunderskott.

Sommarens uppdaterade elevantal för gymnasieskolan 
visar att antalet elever till fristående skolor minskar. Äng-
elholms gymnasieskola har en fortsatt hög andel sökande 
trots att årskullarna minskar.

Kostnader för undervisning i modersmål har ökat. Likaså 
ökar kostnader som studiehandledning, tolk och svenska-
som andraspråk. Nyanlända får sin undervisning den för-
sta tiden i introduktionsklasser som kräver extra resurser. 
Några rektorsområden kan komma att visa underskott vid 
årets slut. 

Inom skolskjutsverksamheten, vårdnadsbidraget och vux-
enutbildningen prognostiseras överskott. Den del av sats-
ningen ”En-dator-per-elev”, som avser leasing av datorer, 
påbörjas under höstterminen. Ett 3-års avtal har tecknats 
och kostnaden beräknas sammanlagt under perioden mot-
svara budgeterat 19,4 mnkr. För 2012 beräknas satsningen 
ge ett överskott på 1,3 mnkr som behöver överföras till 
2013.

Tekniska nämnden, 0 mnkr
Tekniska kontoret har under första halvåret varit föremål 
för en genomlysning av förvaltningens verksamhet och 
som en konsekvens av denna genomlysning har en ny or-
ganisation arbetats fram. Effekterna av denna omorgani-
sation kommer att påverka förvaltningens arbete och eko-
nomiska redovisning under resterande del av 2012. 

Lokalvårdsenheten beräknas få lägre kostnader under bud-
getåret med 400 tkr. Inom Kostenheten beräknas kostna-
derna underskrida budgeterade belopp med 600-800 tkr.

Intäkterna för parkeringsavgifter har under 1:a halvåret un-
derskridit de budgeterade intäkterna till följd av av problem 
med parkeringsautomaterna. 

Kostnaderna för el till trafikbelysningen visar på en väsent-
lig ökning i förhållande till budget. Underskottet har varit 
föremål för diskussion med gatuavdelningen vilka har fått 
i uppdrag att undersöka andra besparingsalternativ för att 
minska effekterna av underskottet. Avfallshanteringen hål-
ler budget.

Socialnämnden, -8,9 mnkr
Socialförvaltningen aviserar ett ökat underskott för social-
tjänsten i sin helhet till 8,9 mnkr. Det försämrade resultatet 
är kopplat till kostnadsökningar gällande försörjningsstöd 
respektive placeringsverksamhet inom individ- och famil-
jeomsorgen.

Den genomsnittliga månadskostnaden för försörjnings-
stödsutbetalningar under årets första sju månader uppgår 
till 1 385 tkr. Detta kan jämföras med en budgeterad må-
nadskostnad på 1 100 tkr. Inför budget 2012 antogs att 
kostnaderna för försörjningsstöd skulle minska men kom-
munen ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Kostnaderna för institutionsplaceringarna inom individ- 
och familjeomsorgen kommer med all sannolikhet gene-
rera ett budgetmässigt underskott på drygt 6 mnkr. Förvalt-
ningen arbetar intensivt med att finna alternativa lösningar 
för institutionsplacerade ungdomar/vuxna genom effekti-
vare användande av öppenvårdsalternativ.  

Under hösten kommer förvaltningen att initiera ett arbete i 
syfte att minska långtidsberoende av försörjningsstöd med 
stöd av resultat av KPB (kostnad per brukare) 2011. 
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Äldreomsorgens insatser inom det ordinära boendet har un-
der det senaste året ökat dramatiskt (+19%). Under våren 
2012 var trenden för insatstimmarna något nedåtgående för 
att i april månad återigen peka uppåt. Volymen hemtjänst för 
juli månad ligger något högre än beräknat. Detta kan förkla-
ras av en tillfällig brist på äldreboendeplatser i förhållande till 
aktuellt behov. Enligt planen så skulle förvaltningen behövt 
skapa ca 8 nya äldreboendeplatser under 2012, dessa platser 
tillkommer först under nästkommande år.

Omsättningen på särskilda boendeplatser ligger normalt på 
ca 30 lediga lägenheter i månaden. Under 2012 har omsätt-
ningen minskat och förvaltningen har för närvarande ca 15-
20 lediga lägenheter i månaden. Detta innebär att vänteti-
derna ökar och att fler äldre erbjuds hemtjänst i avvaktan 
på äldreboende plats. Denna volymförändring motsvarar på 
årsbasis en kostnad på ca 15 mnkr. 

Handikappomsorgen har under de senaste åren redovisat be-
tydande positiva budgetavvikelser. Framförallt har verksam-
heten varit lyckosam vid rättsliga processer gällande LASS-
ärenden. Tack vare tillkommande LASS-ersättningar från 
Försäkringskassan samt effektiviseringar inom bl.a. barn- 
och ungdomsverksamheten beräknas ett samlat budgetmäs-
sigt överskott inom handikappomsorgen på 5,5 mnkr.

Socialförvaltningens samlade prognos på -8,9 mnkr byg-
ger på att antalet institutionsplaceringar inom individ- och 
familjeomsorgen inte kommer att öka ytterligare samt att 
hemtjänstinsatserna inom äldreomsorgen ligger kvar på ca 
22 000 timmar i månaden. Skulle någon av dessa parametrar 
förändras blir det ytterst svårt för förvaltning och nämnd att 
begränsa underskottet till ovanstående nivå. 

Kultur- och fritidsnämnden , -1,8 mnkr
Ängelholms kommun övertog Ängelholms idrottshall från 
stiftelsen Ängelholms idrottshall i september 2011. Idrotts-
hallen såldes därefter vidare till ett av AB Ängelhomshems 
helägda dotterbolag. Hyreskostnaden har ökat med 1,5 mnkr 
för kultur- och fritidsnämnden i samband med övertagandet. 
Kultur- och fritidsnämnden har inte fått någon kompensa-
tion för kostnadsökningen. Under 2011 finansierades kost-
nadsökningen i nämndens ordinarie budget men för 2012 
kommer kostnadsökningen att generera ett underskott.

Som en del av uppgörelsen med ÄFF kommer kommunen 
att ta kostnaden för läktare tills det finns en ny arena i Äng-
elholm. Kostnaden belastar kultur- och fritidsnämnden med 
0,3 mnkr per år. Totalt prognostiserar kultur- och fritids-
nämnden ett underskott på 1,8 mnkr beroende på ovanstå-
ende faktorer. 

Byggnadsnämnden, 0 mnkr 
Intäkterna förutspås att öka under året beroende på änd-
rad taxa för plan- och byggverksamheten samt att antalet 
bygglovsansökningar ökar och fler detaljplaner kan produ-
ceras.

Kostnaderna ökar beroende på ombyggnad av kontoret 
för att skapa en bättre arbetsmiljö, detta som en följd av 
genomlysningen som gjordes under fjolåret. Nettokostna-
den prognostiseras att vara i balans med årsbudgeten.

Miljönämnden, +0,5 mnkr 
Miljönämnden har fått 750 tkr till en projektanställning för 
arbete med enskilda avlopp. Projektet startade i april 2012 
och kommer att fortsätta till hösten 2013. Hela beloppet 
finns upptaget för 2012 men en del kommer att utnyttjas 
2013. Investeringsstöd till markägare för att anlägga våt-
marker används inte fullt ut. Ökade personalresurser kom-
mer att läggas på detta under 2013 för att få igång arbetet.

Räddningsnämnden, 0 mnkr
Inga större bränder eller olyckor har inträffat under perio-
den. Uppföljningen per den siste juli visar på ett under-
skott på 400 tkr. Både intäkter och kostnader är högre än 
budget för perioden. Merparten av de överstigande kost-
naderna beror på genomförd introduktionsutbildning av 
nya deltidsbrandmän, semester- och sjukvikarielöner. Öv-
riga kostnader ligger något över riktpunkt, men det beror 
på att de fordon som planerats att avyttras under året ännu 
inte gått ut till försäljning. 

Investerings- och exploateringsredovisning
Nettoinvesteringarna uppgår under perioden januari-juli 
till 143,9 mnkr (117,4). Av dessa avser 108,0 mnkr (93,7) 
de skattefinansierade verksamhetena. Investeringar inom 
VA-verksamheten uppgår till 35,9 mnkr (23,7). Totalt om-
sluter årets investeringsbudget 316,2 mnkr. Uppföljning av 
investeringar per juli indikerar att årets nettoinvesteringar 
kommer att bli 41,1 mnkr lägre än budget och totalt uppgå 
till 275,1 mnkr.

Inom exploateringsverksamheten har försäljningar för 5,3 
mnkr genomförts. Industritomter har sålts för 3,9 mnkr i 
Åkerslunds södra industriområde. Försäljning av bostads-
tomter i Vejbystrand, Hjärnarp samt i Munka Ljungby har 
inbringat 1,4 mnkr.

Nettoinvestering (mnkr) Budget Prognos Diff.

Kommunstyrelse 75,1 67,1 8,0

Teknisk nämnd 118,2 99,6 18,6

Barn- och utbildningsnämnd 12,0 12,0 0

Socialnämnd 3,6 2,0 1,6

Kultur- och fritidsnämnd 16,3 15,8 0,5

Byggnadsnämnd                                    0,1                   -0,1

Räddningsnämnd 4,4 4,3 0,1

Va-verk 86,6 74,2 12,4

Summa nämnder 316,2 275,1 41,1

                                                                                          För valtningsberättelse
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I kommunstyrelsens investeringsbudget har aktiekapita-
let och inträdesavgiften till AB Sydvatten på totalt 26 mnkr 
utbetalats i juni. Vidare har mark förvärvats för totalt 13,8 
mnkr. Trafikprojekt stationsområdet samt återställning av 
Kulltorpstippen bedöms inte starta under 2012 och även ut-
veckling av Rönneå försenas.

Tekniska nämnden har investerat i arbete med att enkelt av-
hjälpta hinder till och inom offentliga lokaler. Ytterligare ar-
bete med om- och nybyggnader av gång- och cykelvägar på-
går inom olika delar av kommunen. Totalt beräknas 4,1 km 
färdigställas under 2012.

Etapp II av Centrumprojektet och arbetet med tunnel mel-
lan Kv Duvan och Påfågeln samt tillhörande VA-sanering 
på Storgatan påbörjas under augusti månad och kommer 
att vara färdigt under slutet av året. Kostnaden för tunneln 
kommer att redovisas i driftredovisningen då kommunen 
inte kommer att äga tunneln. Budgeterat belopp, 6 mnkr, 
redovisas som överskott i investeringsredovisningen.

Då Nyhemsskolan säljs till AB Ängelholmslokaler kommer 
det budgeterade investeringsbeloppet för den nya delen, 20 
mnkr, att redovisas som överskott i bokslutet.

Arbetet med gång och cykelväg Centrum-Höja är klart.
Upprustning och armaturbyte av trafikbelysning fortsät-
ter planenligt med målsättningen att cirka 1400 armaturer 
byts under året. De beräknade kostnaderna för renovering 
av Vejbystrands hamn kommer att överskridas med ca 3,3 
mnkr. Kostnadsökningen är föranledd av större mängder 
muddringsmassor samt återställning av stormskadad pi-
rarm. Familjecentral vid Munkaskolan har färdigställts un-
der våren 2012.

Inom barn- och utbildningsnämnden har för första gången 
på flera år inte behövts inventarieinköp i samband med ny-/
ombyggnad av skolor/förskolor. De 4 mnkr som tidigare 
fanns för inventarier i samband med Nyhemsskolans om-
byggnad har lyfts ur budgeten tills vidare.

Den del av satsningen ”En-dator-per-elev”, som avser in-
köp av datorer, kommer igång nu under höstterminen och 
förväntas följa budget. 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att alla projekt i in-
vesteringsbudgeten ska kunna genomföras under året förut-
om upprustning av motionsslingan i Skälderviken (150 tkr). 
Överenskommelse har ännu inte kunnat slutas med konsor-
tiet som äger marken. Projektet ”Omläggning av A- plan 
Ängelholms idrottsplats” beräknas inte förbruka alla avsatta 
medel (300 tkr).

VA-versamheten har 86,6 mnkr i investeringsbudget och 
74,2 mnkr prognosticeras för året. VA-sanering pågår inom 
tre olika platser, Etapp II Epadalen, Luntertun/Pomona 
samt Skepparkroken/Björkhagen. Vatten- och spillvatten-
ledningar i Kroneslätt-Höja är klara. VA-sanering av Stor-
gatan i samband med Centrumprojektet Etapp II påbörjas 
under hösten 2012. 

Första delen av den stora VA-utbyggnaden påbörjas med 
vattenledning Ängelholm-Hjärnarp. Projektering och upp-
handling av vattenledning Vattenverket-Hjärnarp är färdig. 
Entreprenadarbeten kommer att påbörjas under hösten 
2012. Ny gallerutrustning färdigställs samt installation av ny 
sandfångsutrustning vid Reningsverket pågår.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ange finansiella mål 
för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk hus-
hållning. Kommunen har en finansiell målsättning att kom-
munens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktige 
har i samband med att ramarna för 2012 togs våren 2011 
konstaterat att detta mål inte uppnås under 2012. Den nu-
varande prognosen ger ett resultat för helåret på 30,9 mnkr, 
vilket motsvarar 1,8 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

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 ovan-
nämnda fullmäktigemål har kommunen följande fem mål:

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

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 in-
tern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt 
årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits 
och resultatet av dessa.
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5 Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska mins-
ka.

Kommunledningskontorets bedömning är att budgetfölj-
samheten är god i de flesta nämnder. Negativ avvikelse 
prognostiseras av socialnämnden (-8,9 mnkr) och kultur- 
och fritidsnämnden (-1,8 mnkr). Nämndernas sammanlagda 
förväntade budgetavvikelser uppgår till -8,8 mnkr. 

Åtgärdsplan ska tas fram av nämnder som befarar under-
skott. Socialnämnden har redan vidtagit åtgärder som på sikt 
förväntas ge en budget i balans. Samtliga nämnder erhål-
ler, i samband med sina månadssammanträden, information 
om dels det ekonomiska utfallet, dels viktiga händelser för 
verksamheten samt planerade kommande åtgärder. Samtliga 
nämnder har upprättat en plan för intern kontroll. Målet om 
sjukfrånvaro behandlas under avsnittet ”Väsentliga perso-
nalförhållanden”.

Viktiga händelser under året 
Förberedelser pågår för försäljning av kommunens verk-
samhetsfastigheter till AB Ängelholmslokaler. Överlåtelsen 
kommer att ske etappvis, men huvuddelen av fastigheterna 
överlåts den 1 januari 2013. Berörd personal överförs vid 
samma tidpunkt.

Rönnebadet har stängts eftersom det inte längre går att ga-
rantera personsäkerheten för badande eller personalen. Ett 
intensivt arbete pågår för att hitta de bästa lösningarna fram 
tills dess det nya badet står klart.

Förhandlingar pågår angående uppgörelse med nuvarande 
entreprenör på Nyhemsskolan. Projektet kommer därefter 
att startas om utifrån nya förutsättningar och med AB Äng-
elholmslokaler som huvudman.

Tekniska kontorets verksamhet har varit föremål för ge-
nomlysning, vilket bl.a. lett till en ny organisation. 

Byggandet av en ny fotbollsarena har under året gått in i 
upphandlingsfas. I ett första skede gjordes en upphandling 
med förhandlat förfarande. Inga anbud kom in och proces-
sen går nu vidare som en entreprenadupphandling utifrån 
tidigare beslut, dvs en fotbollsarena som uppfyller SvFF 
arenakrav 2014. Fotbollsarenan ska stå färdig till månads-
skiftet mars/april 2014. 

I början av året tog Kommunfullmäktige beslut att anta Tra-
fikplanen som ett vägledande dokument för hur trafikinfra-
strukturen bör utvecklas i Ängelholm under perioden 2012 
– 2030. En del i trafikplanen är att genomföra en förläng-
ning av Klippanvägen med ny broförbindelse över Rönneå. 

Under året har diskussioner med Trafikverket förts med an-
ledning av trafikplats Rebbelberga. Trafikverket har tagit be-
slut om att ta fram en arbetsplan för ombyggnad av trafik-
platsen.

Kommunens klättrar i Svenskt Näringslivs ranking 2012 - 
från 11:e plats till 5:e plats. 

Arbetet med att hitta lösningar för att skapa attraktiva miljö-

er för företag är en avgörande faktor för en kommuns kon-
kurrenskraft. Kommunen kommer att genomföra en utbild-
ning med syfte att vidareutveckla myndighetsutövningen. 
Utbildningen kommer att starta i oktober 2012 och avslutas 
i februari 2013. Utbildningen riktar sig till medarbetare som 
möter företag i sin dagliga myndighetsutövning.

Framtidsbedömning
Kommunens kärnverksamheter inom skola, vård och om-
sorg är under ständig utveckling. Ökad kvalitet och säkerhet 
kännetecknar den framtida inriktningen.

Kommunens befolkningsutveckling blir med stor sannolik-
het lägre än det mål som fullmäktige satt upp. Det påver-
kar såväl behovet av samhällsservice som förutsättningarna 
för ekonomin. Troligtvis behöver befolkningsmålen även på 
längre sikt nedrevideras. Invånarnas åldersstruktur är äldre 
än snittet i riket och i länet. Målet är att medelåldern i kom-
munen fram till 2020 ska förändras så att den är i paritet 
med riket. Dessvärre har utvecklingen gått i fel riktning, och 
medelåldern har istället ökat med 0,3 år sedan 2009. Det är 
viktigt att kommunen i ökad omfattning kan attrahera ung-
domar och barnfamiljer i större omfattning än hitintills.

Det pågår många spännande projekt för närvarande. Bland 
dessa kan nämnas följande:

•Nytt badhus (2014)                

•Ny fotbollsarena (2014)   

•Ny skatebana (våren 2013)     

•Ny BMX-bana (våren 2013)

•Kulturhusutredning                

•Klippanvägens förlängning

•Ombyggnad trafikplats Rebbelberga (2015/16)

•Centrumplanen etapp II, stadsparken till Stortorget (pågår)

•Tunnelbygge under Storgatan (pågår)

De ekonomiska förutsättningarna för 2012 är bättre än vad 
som tidigare befarats vilket i huvudsak beror på ökade skat-
teintäkter och återbetalning av inbetalade premier för av-
talsgruppsjukförsäkringen. På längre sikt är de ekonomis-
ka förutsättningarna väsentligt sämre. Detta beror bl.a. på 
förväntad svagare BNP-utveckling med lägre skatteintäkter 
som följd, samtidigt som kommunen gör stora satsningar 
på nytt badhus, ny fotbollsarena, kulturhus m.m. 

Det är av största vikt att de nämnder som för 2012 har ne-
gativa prognoser kommer tillrätta med dessa obalanser inför 
kommande år, då marginalerna är väsentligt mindre.

                                        För valtningsberättelse
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Nettokostnad per nämnd/förvaltning

(tkr)

Redovisad
nettokostnad

2012-07-31

Redovisad
nettokostnad

2011-07-31

Budgeterad
nettokostnad

2012

Prognos
utfall

2012-12-31

Prognos
avvikelse

2012-12-31

Redovisad
nettokostnad

2011-12-31

Kommunstyrelse -40 112 -37 533 -74 467 -74 467 0 -66 619
Teknisk nämnd -37 843 -39 995 -70 461 -70 461 0 -64 521
Barn- och utbildningsnämnd -434 986 -429 723 -755 205 -753 905 1 300 -753 000
Socialnämnd -407 943 -379 562 -655 319 -664 219 - 8 900 -648 469
Kultur- och fritidsnämnd - 45 703 -38 075 -73 978 -75 778 - 1 800 -65 423
Byggnadsnämnd -4 344 -2 618 -4 104 -4 104 0 -4 072
Miljönämnd -4 589 -4 285 -8 083 -7 595 488 -6 523
Räddningsnämnd -15 342 -15 332 -25 489 -25 486 0 -25 730
Övrig verksamhet -3 078 -2 992 -31 375 -31 277 98 -5 182
Avfallshantering 1 026 880 0 0 0 -1 795
Vatten- och avloppsverk 4 644 -104 0 0 0 1 686
Summa styrelse/nämnder - 988 270 -949 339 -1 698 481 -1 707 295 - 8 814 -1 639 648
Förvaltningsgemensamt
- pensionsutbetalningar och kalkylmässiga poster 
m.m. 47 458 1 978 6 361 51 417 45 056
- realisationsvinst 4 727 2 119 0 0 0  
Verksamhetens nettokostnad - 936 085 -945 242 - 1 692 120 -1 655 878 36 242  
Finansiering
- skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella 
poster 989 202 963 470 1 704 327 1 686 764 - 17 563 2 015 889

Årets/periodens resultat 53 117 18 228 12 207 30 886 18 679 376 242

Övrig verksamhet inkluderar kommunfullmäktige, kommunrevisorer, valnämnd och överförmyndarnämnd.

NE T TOKOSTNAD PER NÄMND/FÖR VALTNING

 R äkensk aper
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

                                                                          R äkensk aper

mnkr

Resultat

jan-juli

2012

Resultat

jan-juli

2011

Budget

inkl. TA

helår 2012

Prognos

helår 2012

Prognos

avvikelse

helår 2012

Verksamhetens intäkter 291,2 250,1 411,7 482,6 70,9

Verksamhetens kostnader -1 175,2 -1 146,3 -2 011,6 -2 042,8 -31,2

Avskrivningar -52,2 -49.0 -92,2 -95,7 -3,4

Verksamhetens nettokostnader -936,1 -945,2 -1 692,1 -1 655,9 36,2

Skatteintäkter (not) 826,7 799,6 1 408,2 1 417,3 9,0

Generella statsbidrag och utjämning (not) 166,5 160,0 286,2 285,4 -0,9

Finansiella intäkter 18,3 8,8 21,4 23,8 2,4

Finansiella kostnader -22,3 -7,0 -11,6 -39,7 -28,1

Resultat före extraordinära poster 53,1 18,2 12,7 30,9 18,7

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 53,1 18,2 12,7 30,9 18,7

mnkr 2012-07-31 2011-07-31

Prognos 

2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 418,3 1 315,0 1 472,8 1 357,1

Maskiner och inventarier 73,7 72,5 95,6 72,6

Finansiella anläggningstillgångar  

Aktier, andelar och bostadsrätter                    795,8                   432,8                 791,7                   393,4

Långfristiga fordringar                   371,8

Summa anläggningstillgångar 2 287,8 1820,3 2 360,1 2 194,9

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 25,9 -0,6 28,6 28,6

Fordringar 197,6 136,9 171,5 171,5

Kassa och bank samt depåer 86,7 53,7 72,9 114,0

Summa omsättningstillgångar 310,2 190,0 273,0 314,1

SUMMA TILLGÅNGAR 2 598,0 2 010,3 2 633,1 2 509,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 279,7 1 053,6 1 257,4 1 226,5

- därav periodens/årets resultat 53,1 18,2 30,9 376,2

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 779,4 589,8 780,7 777,4

Skulder

Långfristiga skulder 273,7 110,9 261,1 171,2

Kortfristiga skulder 265,2 256,0 333,9 333,9

Summa skulder 538,9 366,9 595,0 505,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 598,0 2 010,3 2 633,1 2 509,0

Pensionsförpliktelser som ej ingår i balansräkningen 0 137,2 0 0
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R äkensk aper

K ASSAFLÖDESANALYS

mnkr
jan-juli

2012
jan-juli

2011
Prognos

helår 2012
helår
2011

Årets resultat 53,1 18,2 30,9 376,2
Justering för av- och nedskrivningar 52,2 49,0 95,7 89,6
Justering för avsättningar 2,0- -0,5 -3,3 2,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -8,2 2,3 3,0 -361,1
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 99,1 69,0 132,8 106,7

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -105,5 -147,3 -8,1 -114,0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -6,4 -78,3 124,7 -7,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -135,9 -96,9 -265,1 -194,5
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGSVERKSAMHETEN -142,3 -175,2 -140,3 -201,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 106,8 100,2 91,1 187,2
ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE -35,5 -75,0 -49,3 -14,6

Likvida medel vid årets början 114,0 128,6 114,0 128,6
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS/PERIODENS SLUT 78,6 53,6 64,7 114,0

F INANSIELLA NYCKELTAL
jan-juli

2012
jan-juli

2011
Prognos

helår 2012
helår
2011

Nettokostnader inkl finansnetto/skatteintäkter och generella statsbidrag 94,6 98,1 98,2 99,5
Soliditet, inkl ansvarsförbindelse, % 49 46 48 49

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

2012
jan-juli

2011
Prognos

helår 2012
helår
2011

Kommunalskatt
Preliminära skatteintäkter 810,5 780,4 1389,5 1337,9
Prognos slutavräkning innevarande år 13,7 15,9 23,5 28,7
Justering slutavräkning föregående år 2,5 3,3 4,3 5,6
Summa kommunalskatteintäkter 826,7 799,6 1417,3 1 372,2

Generellt statsbidrag
- inkomstutjämningsbidrag 129,4 118,5 221,9 203,1
- regleringsbidrag/avgift 11,4 23,5 19,5 40,4
Kostnadsutjämning  -6,5  -11,1
Kostnadsutjämningsbidrag                           0,1                         0,2
Avgift utjämning LSS -14,8 -13,2 -25,4 -22,7
Kommunal fastighetsavgift 40,4 37,7 69,2 64,3
Tillfälligt konjunkturstöd - -  
Summa generella statsbidrag och utjämning 166,5 160,0 285,4 274,0

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 993,2 959,6 1702,7 1 646,2

Redovisningsprinciperna har inte förändrats jämfört med årsbokslutet 2011. Redovisningsprinciperna kan i sin helhet läsas 
i kommunens årsredovisning för 2011. 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.
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