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28 augusti - Första spadtaget

Torsdagen den 28 augusti togs det 

första spadtaget för ett nytt badhus 

i Ängelholm. Badhuset beräknas stå 

klart i oktober 2016.

2 juli - Bygglov över disk

Från och med den 2 juli erbjuder stadsarkitektkontoret bygglov över disk. Detta gäller för enklare bygglovsärenden och beslutet kan sedan hämtas eller fås hemskickat innan helgen samma vecka. 

Sida 1 (2)

Stadsarkitektkontoret 

 Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2 

 Telefon 0431-871 25 E-post stark@engelholm.se Internet www.engelholm.se 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2014 har hittills visat sig vara ett händelserikt år 
för Ängelholms kommun. Nedan presenteras 
ett axplock av årets största händelser. 

14 februari - Simmarnas hus

Det 14 februari invigdes det tempo-
rära badet Simmarnas hus i Willys 
gamla lokaler i Ängelholm. Badet är 
till för simföreningar och skolklas-
ser i Ängelholms kommun. 

23 juni - Ny organisation

2013 fattades beslut om en ny po-

litisk organisation som ska börja 

gälla 1 januari 2015. Kommunsty-

relsen fick då i uppdrag att utar-

beta en ny kommunorganisation 

som stödjer den politiska organi-

sationen.  Den 23 juni 2014 be-

slutade kommunfullmäktige om 

en ny tjänstemannaorganisation. 
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14 februari - Tematävling

Den 14 februari utlystes en tema-

tävling (entreprenad, arkitekt och 

konstruktion) för att möjliggöra 

nybyggnation av Nyhems- och Vil-

lanskolan. Bidragen lämnades in 

under augusti och under hösten 

kommer en jury bestående av po-

litiker och tjänstemän att utse en 

vinnare. 

13 mars - Kvarteret Betan

AB Ängelholmshem har under 2014 färdigställt ett nytt hyreshus med 107 lägenheter i kvarteret Betan 1, Ängelholm. 

14 juni - 40 000 invånare

Under våren passerade Ängelholms 
kommun milstolpen 40 000 invånare 
och detta firades med 40 m tårta på 
Ängelholmsgillet den 14 juni. Äng-
elholms kommun har som målsätt-
ning att kontinuerligt växa och vara 
en attraktiv boende kommun.
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INLEDNING

BEFOLKNING
Ängelholms kommun har under 2014 passerat 40 000 
invånare. Detta firades med att kommunen bjöd på 40 
meter tårta i samband med Ängelholmsgillet den 14 
juni. Den 31 juli var 40 184 stycken invånare folkbok-
förda i Ängelholms kommun, vilket är en ökning med 
318 invånare sedan årsskiftet 2013/2014.

SYSSELSÄTTNING
Kommunens största inkomstkälla är skatter. Hur skatt-
eunderlaget i kommunen utvecklas är avgörande för 
kommunens ekonomiska läge. Utvecklingen av skatte-
underlaget är bland annat beroende av lön, beskattade 
förmåner och bidrag och pensioner. Om sysselsättning-
en ökar så påverkar det skatteutvecklingen positivt. Sys-
selsättning är således en avgörande faktor för kommu-
nens ekonomi.

Den öppna arbetslösheten och sökande i program med 
aktivitetsstöd i Ängelholms kommun har minskat sedan 
föregående år. 722 Ängelholmare var i juli 2014 öppet 
arbetslösa och 661 personer (16-64 år) var sökande i 
program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten 
har minskat med 19 personer och sökande i program 
med aktivitetsstöd har minskat med 34 personer jäm-
fört med samma period 2013. Öppet arbetslösa och sö-
kande i program med aktivitetsstöd i åldern 18-24 har 
minskat med 45 personer per den 31 juli i jämförelse 
med samma period föregående år. Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognos för Skåne 2014-2015, publicer-
ad 2014-06-11, tydliggör att det finns ett glapp mellan 
arbetssökandes kompetens och arbetsgivarnas krav. Ar-
betslösheten i Skåne har fördubblats sedan finanskrisen 
2008 vilket medfört att arbetslösheten i Skåne hamnat 
på en mycket hög nivå. Skåne är det län som allra sist 
av samtliga län i riket noterat en vikande arbetslöshet. 
Ungdomsarbetslösheten har dock börjat minska, men 
från en mycket hög nivå. 

KONJUNKTUR
Den svenska ekonomin har under det senaste året ut-
vecklats ryckigt. BNP har ökat med 1,9% under 2014 
jämfört med första halvåret 2013. Nästa år beräknas ut-
vecklingen bli bättre och BNP förväntas då växa med 
3,3%. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för 
i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. An-
talet arbetade timmar i den svenska ekonomin har ökat 
med 1,6% under första halvåret.

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret 2014 
beror till stor del på ökad inhemsk efterfrågan. Såväl 
hushållens konsumtionsutgifter som investeringar har 
vuxit i relativt snabb takt. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. 
Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i 
stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna 
stagnation är lägre räntor men även att den underlig-
gande inflationen varit mycket låg. I takt med att åter-
hämtningen i svensk ekonomi fortgår och arbetslös-
heten sjunker kommer Riksbanken att höja styrräntan 
ytterligare. I slutet av år 2017 beräknas styrräntan vara 
uppe i 3%.

Den långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga avtryck 
på lönebildningen. Löneavtalen hamnade under 2,5% 
både 2013 och 2014. Löneökningarna utöver avtalen 
har också blivit ovanligt låga. I takt med att arbetslöshe-
ten sjunker förväntas både avtal och löneglidning ham-
na på successivt högre nivåer.

Skatteunderlaget fortsätter att utvecklas positivt. I rea-
la termer växer skatteunderlaget omkring 2% såväl i år 
som nästa år. Delvis är det en effekt av att sysselsätt-
ningen utvecklades starkt i början av 2014 och fortsät-
ter att återhämtas ett par år till när konjunkturåterhämt-
ningen tar fart. I reala termer är även den låga inflation 
som råder gynnsam för skatteunderlaget.
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DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN

Kommunens dotterbolag
Ängelholms kommunkoncern består av kommunen 
och bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommunens 
innehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99% 
av aktierna. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag 
AB Ängelholmslokaler äger och förvaltar merparten av 
kommunens verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 
2012/2013. 

Ny organisation
Just nu pågår förberedelser inför en ny organisations-
struktur som ska börja gälla ifrån den 1 januari 2015. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013 om 
en ny politisk organisation som ska gälla från och med 
den 1 januari 2015. Samtidigt beslutades att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utarbeta en ny organisationsstruk-
tur för kommunens verksamheter som ska anpassas ef-
ter intentionerna i den politiska organisationen. Den 23 
juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om den nya 
organisationsstrukturen och under hösten kommer oli-
ka aktiviteter i kommunen äga rum för att på bästa sätt 
förbereda införandet av den nya organisationen. En 
ny organisationsstruktur och arbetssätt ska leda till en 
ännu bättre service till Ängelholmarna.

Arbetet med en ny kommunorganisation har i huvudsak 
bedrivits utifrån en beslutad projektplan. Arbetssättet 
utgår ifrån en struktur som bygger på hög grad av med-
verkan och delaktighet från chefer och medarbetare och 
har ett tydligt medborgarperspektiv. En röd tråd genom 
arbetet har varit medborgarnas behov av service.

Vid utarbetande av förslaget till ny kommunorganisa-
tion har kommunen samarbetat med ett konsultföretag. 
Arbetssättet har inneburit att ett antal möten med che-
fer och medarbetare har genomförts under våren 2014 
i syfte att ta fram underlag för en ny organisation och 
i slutskedet konstruera förslag till ny organisation. Cir-
ka 200 chefer, medarbetare, fackliga företrädare, politi-
ker, processledare med flera har deltagit i mötena och 
lämnat värdefulla synpunkter. Vidare har kontinuerliga 
avstämningsmöten genomförts med kommunlednings-
gruppen, centrala samverkansgruppen och berednings-

gruppen för ny politisk organisation. Studiebesök har 
också genomförts i ett antal kommuner med liknande 
organisatoriska förutsättningar. 

Organisationsschema nya organisationen

Sammanfattningsvis innebär den nya organisationen:
• Organisering i tre huvuduppdrag: Lärande och familj, 

Hälsa och Samhällsutveckling samt Servicestöd. Det-
ta skapar förutsättningar för bättre samordning, sam-
arbete och helhetssyn inom och mellan uppdragen.

• Ett nytt agilt arbetssätt införs som ger bättre förut-
sättningar att tillgodose behov från medborgare och 
andra genom att rätt kombination av kompetenser i 
ett tidigt skede möter behoven.

• Dokumentation av kompetenser och goda exempel 
från verksamheterna kommer att leda till ett kontinu-
erligt lärande i organisationen.

• Ett mer attraktivt arbetssätt skapas för kommunens 
chefer och medarbetare där kunskap och kompetens 
tas tillvara på ett bättre sätt.

Nytt kommunalförbund för 
räddningstjänsten
Under hösten fortsätter arbetet med bildandet av ett 
kommunalförbund för räddningstjänsten. Förbundet 
kommer att bestå av 3 kommuner (Helsingborg, Ängel-
holm och Örkelljunga). Räddningstjänsten i Ängelholm 
kommer från och med 1 januari 2015 att ingå i förbundet. 

Se
rv

ic

es
töd

Lednings 
uppdrag

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Samhälls-
utveckling

Lärande 
och familj

Hälsa

Kommunens egna 
verksamheter

Privata och ideella 
utförare

Offentliga, ideella och 
privata samarbetspartners

m



INLEDNING | DELÅRSRAPPORT 2014     9

Cirka 200 chefer, medarbetare, fackliga företrädare, politiker, processledare 
med flera har deltagit i möten och lämnat värdefulla synpunkter för utformandet 
av förslaget till ny kommunorganisation. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
- GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk 
hushållning har både ett finansiellt- och ett verksam-
hetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspek-
tiv innebär bland annat att varje generation själv måste 
bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 
Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för 
det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen 
ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiel-
la utvecklingen och ställningen i form av mål. Målfor-
muleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är 
att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat 
till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsper-
spektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekono-
misk hushållning måste det finnas ett klart samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 
Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsen-
lig verksamhet.

För att säkerställa att kommunen bedriver en verksam-
het med god ekonomisk hushållning ur både ett verk-
samhets- och finansiellt perspektiv utgår kommunens 
ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen 
Ratten. 2009 antog kommunfullmäktige Ratten som 
kommunens styrmodell. Ratten utgör en struktur för 
nämndernas och verksamheternas arbete som genom-
syrar hela organisationen. Kommunen har inom ramen 
för arbetet med Kraftsamling Ängelholm tagit fram en 
vision med sikte på år 2020. Denna vision antogs i ja-
nuari 2011 genom ett handslag för strategiska åtgärder 
med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm. 

Visionen är:
Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraft-
fullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar 

som ges av det geografiska läget och utmärkt infra-
struktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, stu-
die- 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 födelseöver-
skott och erbjuder miljöer för boende och rekrea-
tion, där närheten till havet är särskilt utmärkan-
de. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, 
idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

                      
Visionen är målet i horisonten och utifrån visionen tar 
budgetprocessen för de tre kommande åren sin utgångs-
punkt i några viktiga fullmäktigemål som ska fungera 
som ingångar/signaler till nämnderna. Nämnderna ska 
beakta dessa fullmäktigemål i både sitt målarbete som i 
själva genomförandet. Fullmäktigemålen är av övergri-
pande karaktär och beskriver en riktning om vart man 
är på väg och ett tillstånd som man ska uppnå på några 
års sikt. Fullmäktigemålen formuleras utifrån fyra olika 
perspektiv för att beakta verksamheten i olika dimensi-
oner. De fyra perspektiven med respektive mål är: 

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

Effektiva verksamheter
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resurs-
utnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att 
tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, 
kunskapsstaden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare
Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare 
känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att ut-
vecklas.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DELÅRSRAPPORT 2014 11

Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder sätter årli-
gen mål för sina verksamheter, det vill säga pekar ut 
riktningen för vad som ska åstadkommas under den 
kommande perioden. Verksamhetens uppgift är att be-
skriva hur detta ska kunna genomföras via handlings-
planer. Arbetet med Ratten innehåller följande mo-
ment: nämndmål som följs upp och utvärderas under 
året, nämnd-/verksamhetsplan som stäms av under 
året, värdegrundsarbete, kvalitetsdeklarationer och in-
ternkontroll. 

Styrmodellen Ratten

Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rap-
portering till kommunstyrelsen, sker för barn- och ut-
bildningsnämnden och socialnämnden i februari, mars, 
april, maj, juli, september, oktober och december. Öv-
riga nämnder rapporterar i april och augusti. Vid dessa 
tillfällen görs också en konsoliderad redovisning av 
kommunens totala ekonomiska och verksamhetsmäs-
siga status. Nämnderna fattar själva eventuella beslut 
om uppföljning utöver ovanstående. Den lagstadgade 
delårsrapporten görs per augusti månad och beslutas av 
kommunfullmäktige.

Enligt god ekonomisk hushållning finns, utöver kom-
munfullmäktiges mål kopplade till Ratten, ett finansiellt 
mål och fem verksamhetsmål.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning:
• Kommunfullmäktige har fastställt ett nyckeltal som 

anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella ut-
vecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att 
kommunens resultat skall vara positivt och uppgå 
till  minst 2% av skatteintäkter och generella statsbi-
drag.  Kommunfullmäktige fastslog i samband med 
att ramarna för budget 2014 plan 2015-2016 antogs 
ett undantag för det finansiella målet på 2%. För 
måluppfyllnad 2014 krävs endast att balanskravet  
uppnås. Det långsiktiga finansiella målet för kommu-
nens ekonomi är att minst 2% ska uppnås.

Målet är uppfyllt. Kommunen uppnår ett 
resultat på 7,5 mnkr, vilket innebär 0,4% 
av skatter och statsbidrag. Balanskravsre-
sultatet uppgår till 2,8 mnkr. 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning:
• God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för 

kommunens styrelse och nämnder.

Målet är inte uppfyllt. Avvikelse prognos-
tiseras av socialnämnden med –7 mnkr. 
Övriga nämnder förväntas nå en budget 
i balans.

• Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och 
nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetfölj-
samhet ska uppnås.

Målet är uppfyllt. En åtgärdsplan för hur 
budgetsföljsamhet ska uppnås har upprät-
tats av socialnämnden. 

• Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla 
information om det verksamhetsmässiga och ekono-
miska utfallet från sina förvaltningar.

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder er-
håller information om det ekonomiska 
utfallet i samband med respektive nämnds 
månadssammanträden. 

Uppfyllt
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• 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. 

Målet är uppfyllt då interkontrollplan har 
upprättats av samtliga nämnder i samband 
med budgetarbetet under hösten. 

• Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska 
minska.

Målet är delvis uppfyllt då sjukfrånvaron 
uttryckt i antal dagar per anställd ligger 
på samma nivå som föregående år. Prog-
nosen för helår 2014 baseras på utfall per 
den 31 juli. 

Sjukdagar per anställd

VERKSAMHETSMÅL
Nämnderna har fastställt sina uppföljningsbara verk-
samhetsmål utifrån fullmäktiges mål. Nämndernas mål-
arbete kopplat till Ratten följs upp tre gånger per år. 
Uppföljningen baseras på prognoser för helåret. Prog-
nos för helår 2014 är att 74% av nämndernas mål är 
uppfyllda, 20% delvis uppfyllda och 6% ej uppfyllda.  
94% av målen är helt eller delvis uppfyllda.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen har under 2014 verkat för en öppen 
kommunal demokrati bland annat genom sin strävan 
efter att medborgardialoger ska användas som metod i 
utvecklingsfrågor i kommunen.  Per den 31 augusti har 
bland annat medborgardialoger som berör Havsbads-
vallen, Kulturstråket och Översiktsplanen genomförts. 
Ängelholms kommun har under 2014 deltagit i SCB:s 
medborgarundersökning. Resultatet av undersökningen 
2014 för Ängelholms kommun blev 54 av 100. Årets 
resultat är lägre än den senaste genomförda mätningen 
(58). Mätningen lyfter upp tre faktorer som hade stor 
påverkan på helhetsbedömningen och således bör pri-
oriteras: gator och vägar, idrotts- och motionsanlägg-
ningar samt miljöarbete. 

Kommunstyrelsen arbetar för långsiktig hållbarhet och 
ett effektivt resursutnyttjande bland annat genom fokus 
på ett effektivt lokalutnyttjande. I samband med bud-
getarbetet 2013 riktades fokus gentemot lokaleffekti-
visering.  Lokaleffektiviseringen mäts genom ett index 
som baseras på budgeterade lokalkostnader vilka ställs 
i relation till nytecknade och uppsagda avtal. Indexet 
utgår ifrån 2014-01-01 (100) och index per 2014-08-30 
är 99,98. Uttryckt i kronor innebär ett index på 99,98 

Uppfyllt

Målet är… uppfyllt delvis 
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minskade hyreskostnader om 600 tkr på helårsbasis. I 
samband med att kommunens verksamhetsfastigheter 
överfördes till AB Ängelholmslokaler fanns ett antal 
fastigheter som Ängelholms kommun fortfarande har 
kvar i sin ägo. Merparten av dessa fastigheter ska säljas 
på den öppna marknaden. Under våren 2014 har kom-
munen avyttrat tre av dessa fastigheter. 

Ängelholms kommun har under våren 2014 blivit fler 
än 40 000 invånare. Befolkningsutvecklingen har från 
april till och med juli varit positiv. Helårsprognosen för 
befolkningsutvecklingen är 0,8%. Befolkningsökningen 
beror delvis på nybyggnationen kvarteret Betan med 
107 nya hyresrätter i centrala Ängelholm som AB Äng-
elholmshem har byggt. Befolkningsutvecklingen för 
kommunens tätorter är positiv för samtliga förutom 
Strövelstorp som har en marginell befolkningsminsk-
ning. Hjärnarp är den tätort som procentuellt har vuxit 
mest under året. 

Ängelholms kommun har under 2014 återigen fått en 
topplacering i Svenskt Näringslivs ranking av företags-
klimatet. Kommunen befinner sig på åttonde plats i lan-
det vilket är en förbättring med tre placeringar sedan 
föregående år. Vägnät, tåg- och flygtillgängligheten är 
det som får bäst betyg från företagarna i kommunen. 
Den senaste turist- och reseindustrimätningen vad gäl-
ler omsättning tydliggör att Ängelholm inte följer ut-
veckling i riket. 

Kommunstyrelsen prognostiserar att målet kopplat till 
perspektivet medskapande medarbetare inte kommer 
att uppnås under 2014. Ängelholms kommun har ökat 
sin sjukfrånvaro mellan 2013-2014 men har samtidigt 
avancerat till en delad tredjeplats i riket, utifrån vilka 
kommuner som har lägst sjukfrånvaro. 

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro januari till juli 
(2,9%) är lägre än motsvarande period 2013 (4,09%). 
Prognosen för kommunledningskontorets sjukfrånvaro 
för helåret 2014 är att den inte kommer att överstiga 
3,5%. Den lägre sjukfrånvaron kan delvis förklaras med 
en mild vinter utan alltför många utbrott av förkylning-
ar och influensor. 

Nyttjandet av friskvårdsbidraget förväntas bli lägre 2014 
än 2013. Införande av Flexpay har inneburit svårighe-
ter att registrera friskvårdsbidraget, men användande av 
friskvårdssubvention är endast en av flera nyckeltal som 
ger information om hur mycket friskvård medarbetare 
tar del av. Ängelholms kommun erbjuder exempelvis fri 
träning på Friskis & Svettis varje tisdag. 

Det finn risk att Nöjd-Medarbetare-Index kommer att 
bli sämre än vid mätningen 2012 till följd av att kom-
munens personal påverkas direkt eller indirekt av arbe-
tet med ny organisation.

Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden har som mål att all 
verksamhet ska bidra till profileringen av Kunskapssta-
den Ängelholm. Lärarförbundet har i år rankat Ängel-
holm som den 4:e bästa skolkommunen i landet av 290 
kommuner (jämför 12:e plats 2013 och 27:e plats 2012). 
Rankingen tydliggör att Kunskapsstaden Ängelholm 
stärker sin position som en attraktiv skolkommun.

Barn- och utbildningsnämnden har under året värnat 
om medborgarnas inflytande och delaktighet genom 
13 stycken medborgardialoger.  Den nya organisatio-
nen och höstens val skapar viss osäkerhet kring om 
nämnden uppnår sin målsättning vad gäller medborgar-
dialoger. Ett utvecklingsområde är uppföljning och ut-
värdering av de medborgardialoger som genomförs. In-
flytande, delaktighet och ansvar är ledord i den dagliga 
verksamheten. Skolorna i Ängelholms kommun arbetar 
intensivt med att utveckla former för lärande som utgår 
från elevernas delaktighet och ansvar. Digital teknik och 
bedömning för lärande är exempel på viktiga ingångar 
i detta sammanhang. Utmaningen är att möta de äldre 
eleverna (årskurs 7-9) på ett sätt som stärker deras upp-
fattning om delaktighet och ansvar för lärandet.  

I enlighet med verksamheternas nationella uppdrag så-
som skollag, läroplaner samt kommunala styrdokument 
arbetar nämndens verksamheter med barn- och miljö-
perspektivet i fokus.

Nämndens kvalitetsenkäter påvisar att barn, elever och 
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personal känner sig trygga i sin verksamhet och nyck-
eltalet visar på en stabilitet över tid. Verksamheternas 
uppdrag kring värdegrundsarbetet är väl förankrat.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för långsiktig 
hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande genom att 
utifrån givna förutsättningar, kreativa strategier, skapa 
ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö 
och en hög måluppfyllelse. Förskolornas arbete med 
barnens lärande kring språk och kommunikation samt 
matematik har börjat hitta former som blir en naturlig 
del av den pedagogiska vardagen i verksamheten. Be-
hovet av ett fördjupat arbete med naturvetenskap och 
teknik i förskolan har identifierats. Utmaningen fram-
över är att kunna arbeta med alla ämnesområden som 
en helhet och kommunicera detta till vårdnadshavarna.  

Barn och utbildningsnämndens verksamheter har visat 
på en stark resultatutveckling de senaste åren. Nämn-
den har också svarat upp mot fortsatt höga förvänt-
ningar då läsåret 13/14 visade på ökad andel elever som 
nått kunskapsmålen i alla ämnen samt höjda genom-
snittliga meritvärden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett en sats-
ning med fokus på fritidshemmens utveckling och kva-
litet. Styrgrupp och arbetsgrupp med representanter för 
fritidsverksamheten är tillsatta och arbetet har ett tydligt 
fokus på fritidshemmets uppdrag enligt Lgr11. 

Prognosen för andelen elever i gymnasieskolan som 
når grundläggande behörighet till högskola avseende 
både högskoleförberedande och studieförberedande 
program bedöms bli lägre än utfallet för 2012 och det 
beräknade värdet för 2013. Fastställda värden för 2012 
inkluderar alla elever som antingen erhållit examens-
bevis eller studiebevis. För 2014 gäller nya skärpta be-
stämmelser, där endast elever med examensbevis upp-
når behörighet till högskolestudier. 

Verksamhetsplanen i kommunens styrmodell Ratten 
anpassades så att nulägeanalys och handlingsplan ge-
nomförs i förhållande till mottot ”Vi Vågar”. Förvalt-
ningen kan konstatera att det varit framgångsrikt att 

nyttja styrningen i Ratten för att uppnå en ökad för-
ankring. 

Nöjd medarbetarindex från kommunens medarbetaren-
kät 2012 visade på 76. Inför årets medarbetarundersök-
ningen finns förväntningar på en fortsatt hög notering 
men med utrymme för ytterligare förbättring. Med fo-
kus på mottot ”Vi Vågar!”, utvecklas verksamheterna 
som bygger på medarbetarnas delaktighet och ansvar. 
Mätningen i höst kan få genomslag av den övergri-
pande förändringsprocess som den nya politiska- och 
tjänstemannaorganisationen innebär. Då denna process 
också bygger på medverkan och delaktighet ställs för-
väntingar på en i huvudsak positiv effekt i medarbetar-
undersökningen.

Socialnämnd
Socialnämndens måluppfyllelse gällande förebyggande 
arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa kan i sin 
helhet avstämmas först vid årsskiftet. För närvarande 
är nyckeltalet, genomförda läkemedelsgenomgång-
ar, uppfyllt. Ett övergripande mål för all verksamhet 
inom socialtjänsten är att verksamheterna skall bedrivas 
med ett effektivt resursutnyttjande, med förebyggan-
de och öppna insatser i fokus. Under året har antalet 
institutionsplaceringar återigen ökat, vilket innebär att 
måluppfyllelsen avseende denna insatsform inte kom-
mer att uppfyllas. På motsvarande sätt kommer anta-
let köpta korttidsplatser inom äldreomsorgen överstiga 
uppställd målsättning. Framförallt i början av året fanns 
ett antal placeringar som omöjliggjort att målet med 
max 500 dygn kan uppnås. Prognosen för helåret är 1 
000 dygn externa korttidsplaceringar.

Målsättningen att årligen anordna ett regionalt arrang-
emang inom handikappidrotten har uppfyllts. Under 
försommaren anordnades den årliga Funka Fajten. 
Förhoppningen är att kommunerna i Nordvästra Skåne 
under nästa år tillsammans skall ordna ett gemensamt 
arrangemang.

Socialnämndens mål att 80% av omvårdnadspersona-
len ska ha adekvat vårdutbildning inom äldreomsorgen 
kommer inte att kunna nås under verksamhetsåret.
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Ett övergripande mål för all verksamhet inom socialtjänsten är att verksam-
heterna skall bedrivas med ett effektivt resursutnyttjande, med förebyggande 
och öppna insatser i fokus.
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Teknisk nämnd
Teknisk nämnd prognostiserar att målet för medbor-
garfokus kommer att bli delvis uppfyllt. Prognosen är 
bland annat kopplat till att resultatet av årets medbor-
garenkät är sämre än den senaste mätningen 2012. Vid 
jämförelse av resultatet 2014 med andra kommuner 
som gjort medborgarundersökningen hösten 2013 el-
ler våren 2014 ligger Ängelholm bättre eller lika. Un-
dersökningen visar att Ängelholms kommun behöver 
arbeta med att förbättra kvaliteten på gator och väg-
ar samt gång- och cykelvägar.  Tillgänglig statistik för 
åkande med lokaltrafiken för 2014 avser januari till och 
med augusti. Under denna period har resandet med lo-
kaltrafiken minskat med 3% jämfört med samma peri-
od 2013. Det är framför allt linje 2 som antalet resande 
minskar. En anledning kan vara att ett antal hållplatser 
i Skepparkroken/Björkhagen är avstängda eftersom 
VA-sanering pågår i området. Målsättningen för 2014 
är att resandet med stadsbussarna ska öka med 5%.

Tekniska nämnden beslutade i samband med budget 
2014 en målsättning vad gäller mat i ordinärt boende. 
Målsättningen var att 11% av personer i ordinärt boen-
de med matdistribution skulle kunna välja mellan flera 
rätter. Alla personer i ordinärt boende som har matdist-
ribution kan idag välja mellan två maträtter. 

Arbetet för ett attraktivt och hållbart Ängelholm innebär 
bland annat att kommunens elförbrukning och matav-
fall ska minska. Kommunen minskar årligen elförbruk-
ningen genom utbyte till mer energieffektiv belysning 
och energieffektiva alternativ. Måltidservice genomför-
de en tävling om vilken skola som slängde minst ma-
tavfall under en klimatsmart vecka för att öka elevernas 
medvetenhet. Skolan som vann slängde 9,72 g/portion.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av 
det dagliga arbetet inom tekniska nämnden. Förvalt-
ningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och säkra 
arbetsmiljön samt att främja hälsa hos medarbetare.

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden bedömmer att samtliga mål 
helt eller delvis uppfylls under året.  

Nämnden bedriver ett medvetet arbete med att utveckla 
Ängelholm som en attraktiv kultur, idrotts- och ung-
domsstad. Detta arbete tydliggörs bland annat av de 
aktiviteter för barn och unga som biblioteken i Ängel-
holm erbjuder. SCB:s medborgarundersökning visar att 
medborgarna i kommunen ger kultur- och fritidsnämn-
dens områden ett gott betyg. Däremot har indexet för 
idrott- och motionsanläggningar minskat sedan föregå-
ende mätning och gentemot snittet för Skåne. Frågorna 
i undersökningen som berörde idrott- och motionsan-
läggningar var kopplade till öppettider och skötsel av 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt 
belysning av kommunens motionsspår. Belysningen på 
motionsspåret skadades i samband med höststormarna 
Sven och Simone förra året. Vidare har frågorna kring 
nytt badhus och fotbollsarena påverkat indexet negativt.

Under 2014 har bland annat nämnden verkat för att 
kulturen, idrotten och ungdomsverksamheten ska vara 
en naturlig drivkraft för utvecklingen av Ängelholm. 
Detta har skett bland annat genom att förvaltningen 
har arbetat aktivt med medborgardialoger för unga. 
Ungdomsfullmäktige har haft två möten hittills i år och 
har två inplanerade möten i september och november. 
Ett ungdomsombud anställdes på halvtid för perioden 
mars-november 2014. Säsongsinvigningen av Järnvä-
gens museum den 14 juni och årets största tåghändel-
se F1200 sammanföll med Ängelholmsgillet respektive 
Ljusfesten. På helåret förväntas besöksantalet vara hö-
gre än 2013 på grund av synergieffekterna mellan fest-
ligheterna. Per den 31 augusti hade museet haft 30 269 
besökare vilket är 1 400 fler än samma period förra året. 

Ängelholms kommun har ett välutvecklat idrottsfören-
ingsliv i relation till övriga riket. Detta tydliggörs genom 
tidigare års statistik. Prognosen för nyckeltalet som är 
kopplat till deltagartillfällen i idrottsföreningar är att 
Ängelholm kommer ha fler deltagartillfällen i idrotts-
föreningar för 7-20 åringar än medelvärdet för Skånes 
kommuner 2014. Nämnden har kontinuerliga externa 
samarbeten med föreningslivet för att skapa ett levande 
fritid- och kulturutbud. Ett led i att förstärka relationer-
na är idrottsforum som har initierats under 2013, där 
förutom föreningar även Skåneidrotten deltar. 
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Antal lån i kommunala bibliotek har en nedgående na-
tionell trend. Nedgången i Ängelholm följer rikstrend 
men Ängelholm ligger på fortsatt höga siffror i jämfö-
relse med såväl Skåne som riket. Värt att notera är att 
Strövelstorp som 2013 blev ett meröppet bibliotek är 
det bibliotek som har uppåtgående trend i kommunen 
med ca 10% ökad utlåning. Genom meröppetfunktio-
nen har tillgängligheten på biblioteken i Strövelstorp 
och Hjärnarp ökat vilket ger låntagarna nya möjligheter 
att nyttja biblioteket på egna villkor.

Samtliga anställda på förvaltningen har i samband med 
stormöten ledda av förvaltningschefen blivit informe-
rade om nämndens mål. Nyckeltalet för sjukfrånvaron 
för kultur- och fritid under perioden 1 januari till 31 
juli är 1,12%, att jämföra med hela kommunen, samma 
period, 3,94%.

Miljönämnd
Miljönämnden kommer att uppnå samtliga mål utom 
två. Vad gäller handläggningstider har nämnden en 
mindre avvikelse. Av totalt 113 ärenden har sex stycken 
inte handlagts inom fyra veckor. Nämnden har en gräns 
på fyra veckor i sin kvalitetsdeklaration. Däremot har 
alla ärenden handlagts inom den tid som miljöbalken 
kräver (sex veckor). När tidsramen för handläggningen 
inte kommer att hållas inom de uppsatta ramarna efter 
att ansökan är komplett, får kunden besked om detta. 

Målet att stiga i Miljöaktuells ranking kommer inte att 
uppfyllas. Ängelholms kommun har numera plats 210 
(197 föregående mätning). Orsaken till detta är flera. 
Rankingen bygger på att Ängelholm jämförs med de 
bästa miljökommunerna. Det innebär att ju fler kom-
muner som satsar resurser på miljöområdet, desto mer 

Järnvägens Museum Ängelholm och Trafikverket firade att det 
är 100 år sedan ångloken F1200 började rulla i Sverige med 
jubileumskörningar från Ängelholm den 9-10 augusti. 



DELÅRSRAPPORT 2014 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE18

Ängelholms kommun har under 2014 passerat 40 000 invånare. Den 31 juli var 
40 184 invånare folkbokförda i Ängelholms kommun vilket är en ökning med 0,8% 
sedan årsskiftet 2013/2014.
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krävs för att behålla sin plats i rankingen. Miljönämn-
den har prioriterat att bedriva tillsyn enligt tillsynspla-
nerna vilket har medfört att övergripande miljöstrate-
giska frågor har fått lägre prioritet. 

Räddningsnämnd
Räddningsnämnden prognosticerar att samtliga mål för 
helåret kommer att uppfyllas. 

Byggnadsnämnd
Byggnadsnämndens mål bedöms att till största delen 
uppfyllas med undantag för handläggningstider avseen-
de vissa bygglov. Bygglov över disk infördes den 2 juli 
och till och med den siste augusti har 22 lov beviljats 
över disk. NKI-enkät kommer också att skickas ut från 
och med augusti.

Kommunfullmäktige
Ängelholms kommun har sedan 2009 haft en positiv 
utveckling i polisens trygghetsmätning. Invånarna har 
upplevt sig tryggare för varje år och prognosen för året 
är att trenden fortsätter. Ohälsotalet för kommunen har 
de senaste åren kontinuerligt blivit lägre och denna ut-
veckling förväntas fortsätta under 2014.

Ängelholms kommun har under 2014 passerat 40 000 
invånare. Den 31 juli var 40 184 invånare folkbokförda 
i Ängelholms kommun vilket är en ökning med 0,8% 
sedan årsskiftet 2013/2014. Prognosen är dock att be-
folkningen inte kommer att öka med 1% under 2014. 
Målet förväntas inte att uppnås.

Ungdomsarbetslösheten i kommunen är per juli månad 
lägre i Ängelholm (4,3%) än Skåne (5,2%) och befinner 
sig numera på samma nivå som riket (4,3%). Sedan års-
skiftet 2013/2014 har ungdomsarbetslösheten sjunkit 
i Ängelholm med 0,6% samtidigt som den har ökat i 
Skåne med 1%. 

Ängelholms kommun har ett aktivt föreningsliv inom 
idrotten där kommunen de senaste tio åren haft minst 
30% fler deltagartillfällen i idrottsföreningar än medel-
värdet för riket. 

Medelåldern i Ängelholms kommun är högre än snit-
tet i riket. Kommunen har som målsättning att med-
elåldern ska bli lägre. Differensen mellan medelåldern 
i Ängelholms kommun och medelåldern i riket har de 
senaste tre åren varit 5% och skillnaden förväntas bestå 
under 2014. 

Nästa medarbetarenkät kommer att genomföras under 
hösten 2014. Med anledning av den nära förestående 
nya kommunorganisationen, finns en risk att undersök-
ningen kan påverka indexet i negativ riktning. Målsätt-
ningen är dock att det förbättringsarbete som pågått se-
dan 2012 års medarbetarenkät väger upp och påverkar 
indexen positivt.

Andelen utrikes födda bland invånarna har ökat från 
9,6% (2011) till 9,8% (2012), enligt den senaste tillgäng-
liga statistiken. Under motsvarande tid har andelen ut-
rikes födda bland de anställda ökat från 7,9% till 8,5%,  
vilket innebär att andelen utrikes anställda i Ängelholms 
kommun närmar sig andelen utrikes födda i kommu-
nen. Genom ett aktivt mångfaldsarbete förväntas en 
fortsatt positiv utveckling under 2014.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Ängel-
holms kommun har ökat något sedan 2013. Per 31 juli 
var den genomsnittliga sysselsättningsgraden 91,3%. 
Vid motsvarande tidpunkt 2013 var sysselsättnings-
graden 90,6%. Andelen anställda med ingen eller ringa 
sjukfrånvaro är fortsatt hög. Andelen anställda utan el-
ler med max fem dagars sjukdagar är under perioden ja-
nuari till juli 2014 69%, vilket är bättre än motsvarande 
period 2013 (65%). 

Överförmyndarnämnden 
Prognosen är att överförmyndarnämndens samtliga 
mål kommer att uppnås under året.

Kommunrevisorerna 
Prognosen är att kommunrevisorernas samtliga mål 
kommer att uppnås under året.
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Uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

KRAFTSAMLING ÄNGELHOLM
Ängelholm kommuns vision är framtagen i ett partner-
skap med företrädare för näringslivet, organisationer 
och föreningar, skolungdomar, myndigheter och kom-
munen – Kraftsamling Ängelholm. 

Kraftsamling stämmer av uppfyllandet av visionen ge-
nom följande åtta målområden: 

Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara sär-
skilt attraktivt för ungdomar och barnfamiljer. 

Indikator: Befolkningen ska som ett genomsnitt för pe-
rioden fram till år 2020 öka med cirka 1% per år och 
medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med 
riksgenomsnittet. 

Från årsskiftet till och med juli 2014 har 
invånarantalet ökat med 318 personer vil-
ket motsvarar 0,8%. Målet är inte uppfyllt.

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 högskoleutbildning uppgår till 
21%. Andelen invånare med postgymna-
sial utbildning kortare än tre år uppgår till

16% (siffrorna avser 2013). Målet är inte uppfyllt.

Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öre-
sundsregionen ska utvecklas som en attraktiv ort för 
boende och med en egen dynamisk arbetsmarknad. 

Indikator: År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till 
högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - 
såväl in- som utpendlingen - med andra delar av Öre-
sundsregionen ska ha fördubblats jämfört med 2010. 

Målet är inte möjligt att stämma av per den 31 augusti.

Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska 
Hälsostaden vara en profil med verksamhet i offentlig 
regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv.

Indikator: Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssek-
torn inklusive den förebyggande vården ska ha ökat 
med 5% i förhållande till antalet år 2010. 

Antalet personer (bosatta i Sverige) som 
arbetar inom angiven sektor har konstant 
minskat mellan åren 2008 och 2012 (sista 
tillgängliga uppgift). Statistik på antal jobb 

har inte köpts in. Målet prognosticeras att inte uppfyllas.  

Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgö-
ra en avgörande faktor för utvecklingen av det befintliga 
näringslivet och etableringen av nya företag. 

Indikator: Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs 
ranking kontinuerligt vara bland de 25 bästa kommu-
nerna i landet. 

2014 fick Ängelholms kommun återigen 
en bra placering i Svenskt Näringslivs ran-
king, plats 8 (placeringen avser 2013). Må-
let är uppfyllt.

Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av nä-
ringslivet ska ske genom tillkomsten av nya företag. 

Indikator: Nyföretagande ska varje år vara minst 2 pro-
centenheter högre än riksgenomsnittet. 

Ängelholms kommun ligger på en läg-
re etableringsfrekvens (11,1%) än riket 
(11,5%) (siffran avser 2013). Målet är inte 
uppfyllt.

Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag 
producerar varor och tjänster med ett omfattande kun-
skapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värde-
kedjan. För det krävs allt fler kvalificerade befattningar. 

Ej uppfyllt
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Indikator: Lönesumman för befolkningen i Ängelholm 
bör utvecklas snabbare än riksgenomsnittet. 

Målet är inte möjligt att stämma av per siste augusti.

Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restaurang-
er och handel ska utvecklas snabbare än branschen på 
riksnivå. 

Indikator: Omsättningen i turist- och reseindustrin, ska 
öka med minst 5% mer än utvecklingen i riket som ge-
nomsnitt per år och år 2020 vara i paritet med jämför-
bara kommuner. 

Omsättningen i turist- och reseindustrin 
har minskat med 8,3% (siffran avser 
2013). I riket har omsättningen minskat 
med 2%. Jämförbara kommuner är i denna

mätning Landskrona och Trelleborg.  Landskrona har 
ökat sin omsättning med 10% med Trelleborg har en 
lägre omsättning med 1,1%. Målet är inte uppfyllt. 

Under 2014 har följande hänt i Kraftsamlingsarbetet: 
• Ett partnerskapsmöte har genomförts under april 

månad.

Ett av Kraftsamlings målområden är att Ängelholm ska växa konti-
nuerligt och vara särskilt attraktivt för ungdomar och barnfamiljer. 

Ej uppfyllt
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RESULTAT OCH BALANSKRAV
Bokslutet för perioden januari till och med augusti 2014 
visar resultatet 68,9 mnkr. För perioden januari till juli fö-
regående år var resultatet -4,9 mnkr (54,4 mnkr exklusive 
extraordinära kostnader). Prognosen för helår 2014 är 
7,5 mnkr vilket ska jämföras med budgeten som uppgår 
till 21,5 mnkr. Prognosen avviker därmed negativt mot 
budget med 14 mnkr vilket i huvudsak beror på föränd-
ringar av pensionsredovisningen. Pensionskostnader 
redovisas numera enligt den så kallade blandmodellen 
och detta har en negativ effekt på resultatet (32,7 mnkr). 

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans 
(kommunallagen 8 kap. 4 §) ska kommunernas intäk-
ter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för 
ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa 
resultatet regleras under de närmast följande tre åren. 
Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstill-
gångar (undantaget tomträtter) ska ej ingå i resultatet 
vid avstämning mot balanskravet. Enligt kommunlagen 
ska kommunen ange finansiella mål för ekonomin vilka 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Kommunen har en finansiell målsättning att resulta-
tet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktige har 
i samband med att ramarna för 2014 togs våren 2013 
konstaterat att detta mål inte uppnås under 2014. Den 
nuvarande prognosen ger ett resultat för helåret på 7,5 
mnkr och balanskravsresultatet 2,8 mnkr.

Resultat och balanskrav, mnkr 

Senaste skatteprognosen innebär att slutavräkningen 
för 2014 ger en ökad intäkt med 6,3 mnkr och totalt är 
skatteutfallet 3,5 mnkr bättre än budgeterat.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter, mnkr

Diagrammet visar hur relationen mellan nettokostnader 
och skatteintäkter utvecklats i kommunen. I prognosen 
för 2014 försämras utvecklingen.  Nettokostnaderna 
överstiger skatteintäkterna. Kommunens kostnadsut-
veckling är snabbare än intäktsutvecklingen, vilket är 
oroande.
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INVESTERINGSVERKSAMHET
Nettoinvesteringarna uppgår till 89 mnkr för perioden 
januari-augusti 2014. Investeringar inom den skattefi-
nansierade verksamheten uppgår till 42 mnkr. VA-verk-
samhetens investeringar uppgår till 47 mnkr för årets 
första åtta månader. Årets totala investeringsbudget är 
357 mnkr. Prognoserna indikerar att 170 mnkr av årets 
investeringsbudget kommer att förbrukas under 2014. 

Inom exploateringsverksamheten har försäljning för 
0,3 mnkr genomförts, vilket avser en tomt i Munka 
Ljungby. 

Nettoinvesteringar, mnkr

I tekniska nämndens investeringsbudget finns det stora 
projekt vars genomförande är helt beroende av politiska 
beslut och/eller samarbete med externa organisationer, 
till exempel Trafikverket. Ett överskott prognostiseras 

på investeringsbudgeten för teknisk nämnd med totalt 
78 mnkr. Överskottet beror på att vissa projekt inte har 
kunnats färdigställas i sin helhet, till exempel gång- och 
cykelbro vid badhusområdet, Pågatågsstation i Bark-
åkra, vägförbindelse över Rönneå, Trafikplats Rebbel-
berga samt anläggning av träningsplaner till fotboll. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget är 
högre än föregående år. Budgetmedel för nybyggnation 
av Nyhemsskolan och ny förskola i Skälderviken ingår i 
årets budget.  Förskolan i Skälderviken är uppförd och 
driftsatt i början av året. Under hösten 2014 kommer 
även en ny förskola i Hjärnarp att byggas. Den positiva 
avvikelsen i investeringsbudgeten hos barn- och utbild-
ningsnämnden beror på framskjuten byggstart för Ny-
hemsskolan som beräknas vara klar 2016/2017.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv 
avvikelse om 4 mnkr på investeringsbudget för 2014. 
Den positiva avvikelsen består av projekt som har såväl 
positiva som negativa avvikelser. Den totala avvikelsen 
är till största del kopplad till återställandet av Kulltorps-
tippen och Simmarnas hus. Kulltorpstippen kommer 
inte att nyttja de budgeterade medlen fullt ut 2014. In-
vesteringen för Simmarnas hus har blivit dyrare än för-
väntat och kommer att överstiga budget med -0,5 mnkr.

Investering Vatten och avlopp
Investeringsanslag avsatta till stora VA-utbyggnaden 
kommer inte förbrukas fullt ut 2014. Tidsplanen har 
omarbetats vilket innebär att projektet tidsmässigt för-
skjutits framåt. Inom VA-verksamheten investerings-
budget prognostiseras totalt en positiv avvikelse på 94 
mnkr.

PROGNOS DRIFTBUDGET
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 5,2 
mnkr för 2014. Av detta är 5 mnkr kopplat till fastighet-
senheten och budgeten för fastighetsunderhåll. Vård-
fastigheterna har överförts till AB Ängelholmslokaler 
och således ingår underhållskostnaderna numera i hyran. 

Nettoinvestering, 
mnkr

Jan-aug 
2014 Budget Prognos Diff

Kommunstyrelse 5 18 13 5

Teknisk nämnd 19 120 42 78

Barn-och utbildnings-
nämnd 7 21 16 5

Socialnämnd 1 1 1 0

Kultur- och fritidsnämnd 9 24 20 4

Räddningsnämnd 1 5 3 2

VA-verk 47 169 75 94

Summa nämnder 89 357 170 187
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Inom förskole- och fritidshemsverksamheten har nyttjandegraden under de 
senaste åren ökat. De ekonomiska konsekvenserna är ökade föräldraintäkter, 
men också ökade kostnader för verksamheten. 
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Barn- och utbildningsnämnd
Prognosen per augusti månad visar en budget i balans. 
Förbättrade resultat kan avläsas i betygsstatistiken sam-
tidigt som kostnadsnivån per elev både inom grundskola 
och gymnasieskola ligger lägre än både Skåne och riket.

Intäkter för elever från annan kommun förväntas bli 
högre än budgeterat, då antalet elever ökat mer än för-
väntat. De senaste två åren är nettotillskottet av inter-
kommunala elever cirka 60. Den fristående skolan Vitt-
ra/Fram kommer att avveckla de lägre årskurserna från 
hösten 2014. Detta resulterar i lägre bidragskostnader. 
Endast sju av de elever som under vårterminen gick 
på Vittra/Fram är kvar i fristående verksamhet under 
höstterminen.

Inom förskole- och fritidshemsverksamheten har nytt-
jandegraden under de senaste åren ökat. De ekono-
miska konsekvenserna är ökade föräldraintäkter, men 
också ökade kostnader för verksamheten. Ökningen är 
störst i åldersgruppen 1-3 år där andelen barn i försko-
lan ökat från 81% till 96% sedan år 2010.

Socialnämnd
För Socialtjänsten i sin helhet prognostiseras en bud-
getavvikelse vid årets slut uppgående till -7,0 mnkr. 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsned-
sättning prognostiserar ett samlat resultat vid årets slut 
uppgående till 1,0 mnkr. Prognosen förutsätter dock att 
de rättsliga prövningar som kommunen är involverad 
i som berör ansvar för personlig assistans bedöms till 
kommunens fördel. Om inte belastas kommunen resul-
tat med cirka 4 mnkr.

Myndighetsenheten prognostiserar ett samlat resultat 
vid årets slut uppgående till -8,5 mnkr. Prognostiserat 
underskott för institutionsplaceringar är -2,3 mnkr och 
bygger på nuvarande placeringar och placeringsmängd.

Inom Myndighetsenhetens övriga ansvarsområden kan 
i dagsläget konstateras ett befarat underskott på -6,2 
mnkr. Av detta underskott avser -3,6 mnkr beställning 
av ökad hemtjänsttid. Nuvarande prognos avseende 

beviljande hemtjänsttimmar bygger på en förväntad 
minskning av insatstiderna med 10%.

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett samlat 
resultat vid årets slut uppgående till 1,5 mnkr. Prog-
nosen förutsätter att förväntade intäkter erhålls från 
Migrationsverket vad gäller ensamkommande flyktings-
barn. Prognosen förutsätter vidare att utbetalt försörj-
ningsstöd fortsätter enligt budgeterad nivå resterande 
del av året. Under året kan konstateras en ökning av in-
komna ärenden och även en ökning av utbetalt försörj-
ningsstöd. Detta innebär att förvaltningen för närva-
rande prognostiserar en negativ avvikelse på -1,5 mnkr 
för den verksamheten.

För den samlade äldreomsorgen i egen verkställighet 
beräknas ett resultat i paritet med budget.

För närvarande är vårdboendet Solhaga föremål för 
granskning av Arbetsmiljöverket. I händelse av en 
stängning av boendet kommer detta med all sannolik få 
stora ekonomiska konsekvenser. I värsta fall kan detta 
innebära att externa platser måste köpas och svårighet 
att verkställa boendebeslut. 

Volymen inom hemtjänsten har ökat beroende på pro-
blematiken kring vårdboendet Solhaga. Förhoppningen 
är att kunna öppna en vakanshållen demensavdelning 
på Munkaljungbygården och därmed stoppa de ökade 
kostnaderna inom hemtjänsten. 

Åtgärder som förvaltningen vidtar för att minska de 
samlade kostnaderna för hemtjänsten är bland annat 
införandet av nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF), 
som ger mer individualiserade beslut och insatstider 
inom hemtjänsten samt en översyn av nuvarande rikt-
linjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten 
och delegation av HSL-insatser, eftersom dessa kostna-
der ökat under 2014.

Teknisk nämnd
Tekniska nämndens budgetuppföljning visar på en bud-
get i balans. Dock kan konstateras att avsatta medel till 
vinterväghållning redan har överskridit budgeten med 
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-0,6 mnkr. Ytterligare kostnader tillkommer i form av 
beredskapsersättning även om det under resterade del 
av året inte skulle krävas halkbekämpande åtgärder.

Under de första åtta månaderna av året har avsatta 
medel till underhåll och reperation av gatubelysning 
överskridit budgeten med 0,3 mnkr. Tekniska nämnden 
har omprioriterat investeringsbudgeten för att öka ut-
bytet av belysningsarmatur i syfte att långsiktigt kunna 
sänka kostnaderna för reperationer. 

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar per den 31 
augusti ett resultat för helåret som är positivt i relation 
till budget med 100 tkr. De medel som kommunsty-
relsen har avsatt till kultur- och fritidsnämnden för att 
marknadsföra evenemang kommer inte att utnyttjas 
fullt ut. Fritidssidan har förstäkts med en medarbeta-
re, som rekryterades senare än planerat, vilket bidrar till 
nämndens överskott. 

Miljönämnd
Miljönämnden prognostiserar ett utfall för helåret 2014 

som är i enlighet med budget.

Räddningsnämnd
Räddningsnämnden prognostiserar ett utfall för helåret 
2014 som är i enlighet med budget.

Byggnadsnämnd
Nämndens budget beräknas ge ett överskott på 0,9 
mnkr, vilket till största delen beror på ökade intäkter 
både vad gäller bygglovsavgifter och planintäkter.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige prognostiserar en positiv budget 
avvikelse för helåret om 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på 
ej ianspråktagen del av reserven för personalkostnads-
ökningen.

Överförmyndarnämnden
Under 2014 har godmanskapen och förmyndarskapen 
ökat. Per 31 augusti har godmanskapen ökat från 321 
till 355 och förmyndarskapen från 186 till 191. Progno-
sen är dock ett utfall i enlighet med budget för helåret.

Tekniska nämnden har omprioriterat investeringsbudgeten för 
att öka utbytet av belysningsarmatur i syfte att långsiktigt 
kunna sänka kostnaderna för reperationer. 
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ÄNGELHOLMSHEMSKONCERNEN
Helårsprognosen för Ängelholmshemskoncernen be-
räknas till 49,6 mnkr. Avvikelse mot budget per 2014-
08-31 är totalt 55,1 mnkr. Diskrepansen mellan utfall 
och budget kan i första hand förklaras av reavinster 
uppgående till 54,7 mnkr avseende ej budgeterade för-
säljningar av fastigheter. Utöver detta har hyresintäkter-
na ökat med 6,4 mnkr då hyresökningar blivit högre 
än beräknat. Tidigarelagda underhållskostnader och av-
skrivningar som inte tagits hänsyn till i budgeten upp-
gående till -10,6 mnkr belastar resultatet negativt. Ränt-
eutvecklingen har varit gynnsam under perioden vilket 
inneburit lägre räntekostnader om 3,8 mnkr.  

Ängelholmshemskoncernens investeringsvolym för 
ny- och ombyggnationer beräknas till cirka 390 mnkr 
för 2014. Under året har AB Ängelholmslokaler köpt 
verksamhetslokaler från Ängelholms kommun uppgå-
ende till 167 mnkr. Tre stora pågående projekt under 
januari till augusti är färdigställandet av hyreshuset Be-
tan (41 mnkr), trygghetsboende Willan (46 mnkr) samt 
utbyte av vattenledningar och ombyggnation Kulltorp 
(40 mnkr). Andra stora projekt under 2014 är: etapp 
2 av bostäder Solskiftet (27 mnkr), förskola Hjärnarp 
(20 mnkr), fiberutbyggnad (10 mnkr) samt diverse un-
derhålls och ombyggnadsarbete i kommunala verksam-
hetslokaler (39 mnkr). För samtliga pågående projekt 
förväntas utfall inom budgeterade belopp.

Ängelholms kommun har som målsättning att via sitt 
fastighetsbolag nyproducera i genomsnitt 60 stycken 
hyresrätter per år. För att möjliggöra detta fordras bygg-
bara tomter i centrala Ängelholm då kundundersök-
ningarna tydligt påvisar att det i första hand är centrala 
lägenheter som efterfrågas. På Klockaregården i Strö-
velstorp planeras för byggande av 48 lägenheter. Bygg-
start av 24 lägenheter är planerat till maj 2015. Byggstart 
för resterande 24 lägenheter är planerad till maj 2016.

AB Ängelholmshem arbetar fortlöpande med fiberan-
slutning till sina fastigheter. Senast våren 2017 ska samt-
liga bostadsfastigheter vara anslutna.

Bolaget har ett brett samarbete med ideella organisatio-
ner som skapar mervärde och bidrar till att Ängelholm 
är och förblir en attraktiv kommun att bo och leva i.

Dotterbolaget AB Ängelholmslokalers arbete med ny-
byggnation i kommunen fortsätter med bland annat 44 
lägenheter i Solskiftet etapp 2 inklusive park i Munka 
Ljungby med planerad inflyttning sommar/höst 2015, 
31 lägenheter (trygghetsboende) samt samlingslokal 
på Willan7, Ängelholm med planerad inflyttning våren 
2015 samt påbörjat byggnation av förskola i Hjärnarp 
med sex avdelningar.

FRAMTIDSBEDÖMNING 
Det prognostiserade resultatet för 2014 blir sämre än 
budgeterat vilket i huvudsak beror på förändringar av 
pensionsredovisningen som fortsättningsvis redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Detta har avsevärd 
negativ effekt på resultatet (32,7 mnkr). Men till följd 
av bland annat förbättrade skatteintäkter och avvikelser 
vad gäller arbetsgivaravgifter beräknas kommunen ändå 
nå ett positivt resultat på 7,5 mnkr. Utav dessa utgör 4,7 
mnkr realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, 
vilket innebär att balanskravsresultatet endast uppgår 
till 2,8 mnkr. Kommunens långsiktiga resultatmål på 
2,0% av skatteintäkter och statsbidrag (cirka 36 mnkr) 
uppnås därmed inte. Nyckeltalet uppgår till 0,4%. 

Nämndernas måluppfyllelse förväntas enligt progno-
serna bli god. 94% av målen förväntas bli helt eller del-
vis uppfyllda.

Kommunens resultatutveckling under perioden 2015-
2017 förväntas bli svag. Antagna budgetramar uppfyller 
inte kommunens långsiktiga resultatmål. Investeringar 
avseende nya skolor (Nyhemsskolan och Villanskolan) 
samt nytt badhus belastar resultatet under kommande 
treårsperiod.

Kommunala bolag, mnkr Prognos 
2014

Utfall 
2013

Ängelholmshemskoncernen 49,6 1,8
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RESULTATRÄKNING
Kommunen Sammanställd redovisning

mnkr Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Budget Prognos Utfall

2014- 
08-31

Helår 
2014

Helår 
2014

Avvikelse Helår 
2013

2014- 
08-31

Helår 
2014

Helår 
2014

Avvikelse Helår 
2013

Verksamhetens 
intäkter  322,3     401,6     482,9     81,3     558,4     507,8     610,5     698,0     87,5     749,2    

Verksamhetens 
kostnader -1 438,7    -2 144,8    -2 259,3    -114,5    -2 208,0    -1 483,7    -2 207,1    -2 340,0    -132,9    -2 312,4    

Avskrivningar -43,8    -65,6    -65,6     -    -58,1    -95,8    -159,0    -148,7     10,3    -102,3    

Verksamhetens  
nettokostnader -1 160,1    -1 808,8    -1 842,0    -33,2    -1 707,7    -1 071,7    -1 755,6    -1 790,7    -35,1    -1 665,5    

Skatteintäkter  1 032,4     1 545,9     1 549,4     3,5     1 458,3     1 032,5     1 545,9     1 549,4     3,5     1 458,3    

Generella statsbidrag 
och utjämning  184,9     273,0     277,3     4,3     292,0     184,9     273,0     277,3     4,3     292,0    

Finansiella intäkter  20,5     29,3     31,7     2,4     29,0     13,3     14,4     67,1     52,7     18,2    

Finansiella kostnader -8,8    -17,9    -8,9     9,0    -13,3    -37,8    -63,0    -46,0     17,0    -54,0    

Resultat före extra-
ordinära poster  68,9     21,5     7,5    -14,0     58,3     121,2     14,7     57,1     42,4     49,0    

Extraordinaära 
intäkter  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Extraordinära  
kostnader  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ÅRETS/PERIODENS 
RESULTAT  68,9     21,5     7,5    -14,0     58,3     121,2     14,7     57,1     42,4     49,0    

FINANSIELLA RAPPORTER
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BALANSRÄKNING
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2014-08-31

Utfall 
2013-12-31

Utfall 
2014-08-31

Utfall 
2013-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 910,7 994,5 3 337,7 3 159,8

Maskiner och inventarier 85,6 88,9 93,6 98,5

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter 1 437,0 597,6 39,0 38,9

Långfristiga fordringar 694,1 233,0 242,8

Summa anläggningstillgångar 2 433,3 2 375,1 3 703,3 3 540,0

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 36,9 33,9 36,9 33,9

Fordringar 147,8 181,2 230,2 203,8

Kassa och bank samt depåer 154,7 127,0 154,7 127,0

Summa omsättningstillgångar 339,4 342,1 421,8 364,7

SUMMA TILLGÅNGAR 2 772,7 2 717,2 4 125,1 3 904,7

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital 2 099,5 2 030,6 2 035,1 1 906,6

- därav periodens/årets resultat 68,9 58,3 121,2 49,0

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 39,1 33,0 70,4 64,4

Skulder

Långfristiga skulder 371,7 294,6 1 653,8 1 498,9

Kortfristiga skulder 262,4 359,0 365,8 434,8

Summa skulder 634,1 653,6 2 019,6 1 933,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 2 772,7 2 717,2 4 125,1 3 904,7
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FINANSIERINGSANALYS
Kommunen Sammanställd redovisning

mnkr Utfall 
2014-08-31

Utfall 
helår 2013

Utfall 
2014-08-31

Utfall 
helår 2013

Årets resultat 68,9 58,3 121,2 49,0

Justering för av- och nedskrivningar 43,7 58,1 95,8 102,3

Justering för avsättningar 6,1 4,5 6,0 1,5

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -19,9 -21,6 7,2 -11,2

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 98,8 99,3 230,2 141,6

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -66,2 -10,3 -98,4 -1,0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 32,6 89,0 131,8 140,6

Kassaflöde från Investeringsverksamhet -5,6 258,3 -268,8 -228,3

KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGSVERKSAMHET 27,0 347,3 -137,0 -87,7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0,7 -320,4 164,7 114,4

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE 27,7 26,9 27,7 26,7

Likvida medel vid årets början 127,0 100,1 127,0 100,3

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS/PERIODENS SLUT 154,7 127,0 154,7 127,0

FINANSIELLA NYCKELTAL
Kommunen Sammanställd redovisning

mnkr Utfall 
2014-08-31

Utfall 
helår 2013

Utfall 
2014-08-31

Utfall 
helår 2013

Nettokostnader inkl finansnetto i förhållande till  
skatteintäkter och generella statsbidrag 94% 97% 90% 97%

Soliditet i % 76% 75% 49% 49%
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Tidigare år har delårsrapporten presenterats per den 31 juli. Från och 
med 2014 har tidpunkten för delårsbokslutet ändrats till den 31 augusti. 
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* övrig verksamhet inkluderar kommunfullmäktige, kommunrevisorer, valnämnd och överförmyndarnämnd.

NETTOKOSTNAD PER NÄMND/FÖRVALTNING

tkr
Redovisad 

nettokostnad 
2014-08-30

Redovisad 
nettokostnad 

2013-07-31

Budgeterad 
nettokostnad 

2014

Prognos 
utfall 

2014-12-31

Prognos 
avvikelse 

2014-12-31

Redovisad 
nettokostnad 

2013-12-31

Kommunstyrelse -48 582 -49 687 -89 716 -84 516 5 200 -79 990

Teknisk nämnd -32 956 -33 732 -67 014 -67 014 0 -58 809

Barn-och utbildningsnämnd -500 190 -439 946 -807 136 -807 136 0 -790 435

Socialnämnd -486 255 -420 841 -714 701 -721 701 -7 000 -706 027

Kultur-och fritidsnämnd -57 184 -42 149 -89 100 -89 000 100 -76 194

Byggnadsnämnd -2 165 -1 547 -6 973 -6 973 0 -5 304

Miljönämnd -4 717 -4 890 -8 787 -7 887 900 -7 684

Räddningsnämnd -18 281 -14 840 -27 591 -27 591 0 -27 105

Övrig verksamhet* -3 246 -3 189 -6 774 -5 874 900 -5 214

Avfallshantering -338 2 620 0 0 0 3 782

Vatten- och avloppsverk 7 289 8 050 0 0 0 5 420

Summa styrelse/nämnd -1 146 625 -1 000 151 -1 817 792 -1 817 692 100 -1 747 560

Förvaltningsgemensamt

-pensionsutbetalningar och kalkyl-
mässiga poster m.m -22 864 15 095 8 973 -29 104 -38 077 17 496

-realisationsvinst 4 755 14 400 4 755 4 755 22 308

Verksamhetens nettokostnader -1 164 734 -970 656 -1 808 819 -1 842 041 -33 222 -1 707 756

Finansiering

 skatteintäkter,generella statsbidrag 
och finansiella poster 1 233 669 1 034 772 1 830 316 1 849 567 19 251 1 766 030

Extraordinär kostnad (sänkt diskont.
ränta penssionsskuld) -59 287

Årets/periodens resultat 68 935 4 829 21 497 7 526 -13 971 58 274
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning, mnkr

Jan-augusti 
2014

Jan-juli 
2013

Prognos 
helår 2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Kommunalskatt

preliminära skatteintäkter 1 029,7 855,7 1 544,6 1 548,9 1 467,1

prognos slutavräkning innevarande år 4,2 2,4 -1,5 -3,1 -9,7

justering slutavräkning föregående år -1,5 3,5 6,3 0,0 0,9

Summa kommunalskatteintäkter 1 032,4 861,6 1 549,4 1 545,8 1 458,3

Generella statsbidrag

- inkomstutjämningsbidrag 145,5 132,7 218,3 215,1 227,6

- regleringsbidrag/avgift 6,2 10,6 9,2 8,7 18,1

Struktur-/införandebidrag 23,0 34,6 34,2

Kostnadsutjämningsbidrag -18,0 3,3 -27,0 -25,6 5,7

Avgift utjämning LSS -19,6 -17,6 -29,4 -29,9 -30,1

Kommunal fastighetsavgift 47,8 41,1 71,6 70,5 70,7

Summa generella statsbidrag och utjämning 184,9 170,1 277,3 273,0 292,0

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 217,3 1 031,7 1 826,7 1 818,8 1 750,3

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsbokslutet följer de redovisningsprinciper som 
har använts vid upprättandet av årsredovisningen samt 
RKR 22 Delårsrapporter. Kommunen tillämpar de 
redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den 
kommunala redovisningslagen samt praxis i det kom-
munala redovisningsrådets rekommendationer och ut-
talanden.

Tidigare år har delårsrapporten presenterats per den 31 
juli. I år har tidpunkten för delårsbokslutet ändrats till 

den 31 augusti. Kommunen har därmed inga jämförel-
sesiffror per 2013-08-31 presenterade i delårsrapporten. 

Från och med i år så uppgår de kommunala koncern-
företagens till mer än 30% av kommunkoncernens 
intäkter samt balansomslutning, vilket innebär att den 
sammanställda redovisningen ska presenteras i sin hel-
het i årets delårsrapport. Inga jämförelsesiffror för den 
sammanställda redovisningen finns att tillgå per 2013-
08-31.
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