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2015 har hittills visat sig vara ett händelserikt år 
för Ängelholms kommun. Nedan presenteras 
ett axplock av årets största händelser. 

Katter, hönor och snart en hund

Kungshaga och Munka Ljungby 

vård/demensboende använder sig 

av djur i vården för att öka de bo-

endes välbefinnande. För någon 

som är ensam kan till exempel en 

katt vara ett trevligt sällskap. Stu-

dier visar att djurens betydelse i 

vården ger ökad livskvalitet. På bo-

endena finns höns, katter och inom 

kort även vårdhund.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Nytt trygghetsboende

I april började inflyttning i nya 
Trygghetsboendet Willan med 31 lä-
genheter med gemensamhetslokal 
och trygghetsvärdinna för hyresgäs-
ter 70+.

Världscupen i BMX

Tävlingen i Ängelholm är en av fem 

världscuptävlingar i BMX Supercross 

under 2015. Detta är första gången 

någonsin som en tävling på den här 

nivån arrangeras i Sverige. 

Ny skola börjar byggas

Första spadtaget togs 7 maj för ny-

byggnation av Nyhemsskolan, med 

plats för 435 elever. Skolan beräk-

nas vara klar hösten 2017.

Klart att flytta in

Under sommaren blev 44 nya hyreslägenheter klara för inflyttning i Munka Ljungby - Solskiftet etapp 2 på Jordgubbsfältet. 

Näst bäst i Sverige

Tidningen Fokus genomför årligen 
en rankning av Sveriges kommuner 
för att få fram vilken kommun som 
det är bäst att bo i. Ängelholms 
kommun hamnar på en andra plats 
bland kommuner i samma storlek 
och struktur. Därmed klättrar Äng-
elholm tre platser sen fjolåret.

Nu går det även att chatta med kommunens kundtjänstmedarbetare

En ny chatt-funktion har införts på kommunens webb vilket utökar ser-vicen och tillgängligheten för äng-elholmare. 
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BEFOLKNING
I Ängelholm var den siste juli 40 557 personer folkbok-
förda i kommunen vilket är en ökning med 315 invåna-
re sedan årsskiftet 2014/2015.  Procentuellt motsvarar 
befolkningsökningen på 315 personer 0,8 %.  Befolk-
ningsökningen är främst kopplad till invandring och 
inrikes inflyttningar till kommunen. Trots den positiva 
befolkningsökningen har Ängelholm ett negativt födelse-
netto, det vill säga det dör fler personer i kommunen än 
vad det föds. 

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 augusti 2015 har minskat med 3,3 % 
jämfört med augusti 2014 (motsvarande 48 personer). I 
Ängelholm var i augusti 680 medborgare öppet arbets-
lösa och 668 personer (16-64 år) var sökande i program 
med aktivitetsstöd. Under 2015-2016 prognosticeras ef-
terfrågan på arbetskraft öka liksom arbetskraftsutbudet. 
Den 31 augusti 2015 fanns också 258 nyanmälda platser 
till Arbetsförmedlingen jämfört med 148 nyanmälda 
platser i augusti 2014. 

KONJUNKTUR
Ekonomin i kommuner har under ett antal år hållits 
uppe av engångsintäkter. Detta året är sista året då sek-
torn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. 
Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkter-
na utvecklas gynnsamt 2015, gör att ekonomin hålls i 
schack ytterligare ett år för kommunerna sammantaget. 
Skillnaderna är stora mellan olika kommuner. På sikt 
ökar de demografiska behoven och skatteintäkterna be-
räknas öka långsammare. Det gör att det kommer att 
krävas skattehöjningar i kommunsektorn för att klara 
av att hålla resultaten över nollstrecket.

Trots antaganden om ökade statsbidrag med 2 % i re-
ala termer per år från och med 2017 räknar SKL med 
att kommunerna måste höja skatten med 40 öre jäm-
fört med dagens nivå, fram till år 2018 för att klara ett 
resultat som motsvarar 1 % av skatter och statsbidrag. 
Ett resultat på 1 % som andel av skatter och statsbi-
drag är lägre än det mål för god ekonomisk hushåll-
ning som kommuner bör ha. Det innebär att soliditeten 
minskar och att kommunsektorns låneskuld ökar. Utan 
ökat statsbidrag skulle resultatet falla och bli negativt år 
2018, trots skattehöjningar enligt SKL. 

En orsak till att kommunerna måste ha överskott är 
för att finansiera den höga investeringsnivån. Enligt en 
långsiktig trend har kostnaderna i kommunerna ökat 
med cirka 1 % utöver vad demografin kräver. Sektorn 
går nu dessutom in i en period som blir alltmer ekono-
miskt ogynnsam när det gäller hur fördelningen mel-
lan åldersgrupperna i befolkningen utvecklas. Barn och 
gamla är de personer som föranleder de högsta kostna-
derna. Till detta kan läggas att befolkningen ökar som 
en följd av invandring. Enligt Migrationsverkets prog-
nos kommer mellan 80 000 till 105 000 asylsökande till 
Sverige under 2015.  Utan invandring hade 168 kom-
muner tappat invånare. Ett problem är att mottagand-
et är ojämnt fördelat över landet. 85% av de flyktingar 
som kommer väljer själva var de vill bosätta sig. Det går 
alltså inte för en kommun att förutse, eller styra över, 
hur stort mottagandet blir. (SKLs Ekonomirapport 
april 2015)
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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. Kom-
munen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna 
finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. 

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. 

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

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning

• Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning 
att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till 
två procent av skatteintäkter och statsbidrag. I sam-
band med att kommunfullmäktige antog budgeten 
för 2015 gjordes ett avsteg från det långsiktiga fi-
nansiella målet, vilket innebär att kommunens re-
sultat ska uppgå till minst det lagstadgade balans-
kravet. 

Målet är uppfyllt. Kommunen uppnår ett re-
sultat på 3,1 mnkr, vilket innebär 0,25% av 
skatter och statsbidrag.  Balanskravsresulta-
tet uppgår till 1,9 mnkr.

Uppfyllt

Uppfyllt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
- GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Verksamhetsmål om god ekonomisk hushållning

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

Målet är inte uppfyllt. Den skattefinan-
sierade verksamhet uppvisar visserligen 
totalt sett en positiv budgetavvikelse på 
3,1 mnkr. välfärdsnämnden, kommunsty-
relsen, myndighetsnämnden och överför-

myndarnämnden visar samtliga underskott i sina hel-
årsprognoser. Kommunfullmäktige uppvisar en positiv 
budgetavvikelse och valnämnden prognosticerar ett ut-
fall för 2015 i enlighet med budget. 

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

Målet är uppfyllt. De nämnder som har 
haft en negativ helårsprognos har upp-
rättat åtgärdsplaner. Dessa nämnder har 
under året arbetat aktivt för att minimera 
underskotten.

• Styrelse och nämnder ska löpande under året er-
hålla information om det verksamhetsmässiga och 
ekonomiska utfallet från sina verksamheter.

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhål-
ler information om det ekonomiska utfal-
let i samband med regelbundna avvikelse-
rapporter

• 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. Interkontrollplan har 
upprättats av samtliga nämnder i samband 
med budgetarbetet.

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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• Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska 
minska

Målet är ej uppfyllt. Prognosen för helåret 
baseras på utfall per den 31 juli och Ängel-
holm följer den nationella trenden där sjuk-
frånvaron ökar i riket. Flest antal sjukdagar 

per anställd återfinns inom huvuduppdrag Hälsa, där 
yrkesgrupperna undersköterskor och vårdbiträden har 
den högsta sjukfrånvaron. Statistiken visar att sjukfrån-
varon har minskat från kvartal 1 till kvartal 2 och följer 
därmed den årstidsberoende trenden.

Sjukdagar per anställd

MÅLUPPFYLLELSE
Kommunen har för 2015 54 stycken nämndmål tillhö-
rande fem nämnder: kommunstyrelsen, välfärdsnämn-
den, myndighetsnämnden, överförmyndarnämnde och 
kommunrevisorerna. Målen är fördelade över fyra över-
gripande perspektiv med ett övergripande kommunfull-
mäktige mål kopplat till respektive:

Perspektiv: Medborgarfokus 
Kommunfullmäktiges mål: Erbjuda öppen kommu-
nal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, 
god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborg-
are.  

Perspektiv: Effektiva verksamheter
Kommunfullmäktiges mål: Arbeta för långsiktig håll-
barhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. 

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

Perspektiv: Medskapande medarbetare. 
Kommunfullmäktiges mål: Vara en attraktiv arbets-
givare så att våra medarbetare känner delaktighet och 
trivsel och ges möjlighet att utvecklas.

Prognosen för helåret 2015 är 48 mål helt eller delvis 
uppfylls (89%) och 6 mål blir ej uppfyllda (11%). 

Måluppfyllelsen fördelar sig per nämnd enligt nedan-
stående tabell:
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Ej uppfyllt

Måluppfyllelse Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Kommunstyrelse 11 8 2

Myndighetsnämnd 10 4 0

Välfärdsnämnd 10 0 2

Överförmyndarnämnd 1 1 2

Kommunrevisorer 3 0 0

Prognos måluppfyllelse 35 13 6
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har 21 kommunövergripande mål. 
Av dessa prognosticeras:

• 11 bli helt uppfyllda,
• 8 bli delvis uppfyllda
• 2 inte bli uppfyllda 

Det vill säga 90 % av kommunstyrelsens mål prognos-
ticeras att bli helt eller delvis uppfyllda för helåret 2015.

Kommunövergripande
Ängelholmarna trivs i sin kommun, kommunen växer 
och fler företag nyregistreras i kommunen. 

I årets medborgarundersökning höjde Ängelholm sitt to-
talindex från 56 (2014) till 60. Endast Svedala, Kävlinge 
och Staffanstorp har ett bättre resultat än Ängelholm i 
Skåne. I maj fick Ängelholms kommun ytterligare en be-
kräftelse på att Ängelholmarna trivs genom tidningens 
Fokus årliga ranking Bäst Att Bo. Ängelholm blev näst 
bäst landsbygdskommun att bo i. Ängelholm har klättrat 
tre placeringar sedan den senaste mätningen.

Befolkningen i Ängelholm har under årets åtta första 
månader vuxit med 0,8 %. Den positiva befolkningsök-
ningen i kombinationen med att ett flertal nyproduce-
rade fastigheter medför att befolkningsmålet på 1 % 
prognosticeras att nås 2015.  I Ängelholm nyregistreras 
fler företag per 1 000 invånare än medelvärdet för riket 
och Skåne. Däremot har Ängelholm tappat i ranking 
vad gäller Svenskt Näringslivs Företagsklimat från en 
8:e plats till en 16:e plats. Den faktor som främst bi-
drar till kommunens sämre placering är den som be-
rör kommunens service till företagen (bemötande och 
handläggningstider som har betydelse för företagens 
etablering och expansion).

Den nya service- och utvecklingsorganisationen som 
trädde ikraft i januari 2015, har präglat verksamheterna 
under de första åtta månaderna. Översyn av rutiner och 
arbetssätt har varit och är ett fortgående arbete. Att ge 
olika former av stöd till den nya politiska organisatio-

nen, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och de nya 
beredningarna, har också haft stort fokus hittills under 
året. Ständiga förbättringar för att öka tillgängligheten 
genom kommunens webbplats och sociala medier har 
ökat möjligheten till kontakt och dialog med kommu-
nens förtroendevalda och den kommunala verksam-
heten. Införande av en kundtjänst-chatt via webben har 
utökat servicen och tillgängligheten till medborgare. 
Exempelvis underlättar detta för medborgare som har 
svårt att besöka eller att tala i telefon att komma i di-
rektkontakt med kommunen. 

Genom de nya beredningarna har flera medborgardia-
loger i viktiga framtidsfrågor genomförts. Under hös-
ten genomförs en omfattande utbildningssatsning för 
att kunna erbjuda beredningarna ett utökat stöd i att 
genomföra medborgardialoger.

Huvuduppdrag Samhällsutveckling
Antalet resande med stadsbussarna minskade under 
förra året och enligt statistik fram till maj är antalet lik-
värdigt med samma period förra året. Även antalet re-
sande med seniorkort är likvärdigt med samma period 
förra året. Målet att öka antalet resande med kollektiv-
trafiken kommer därför sannolikt inte att uppnås under 
2015.

Ett nyckeltal är att andel personer i ordinärt boende 
med matdistribution som kan välja mellan två rätter ska 
vara mer än 12%. Nyckeltalet uppnås med god margi-
nal. Personer som har matdistribution måndag-fredag 
har idag två rätter att välja på. Satsningar har gjorts på 
ekologiska livsmedel och beräkningar visar på att kom-
munen når upp till 18 %. Måltidspolicyn anger 15 % 
som målvärde för 2015. 

Medborgarundersökningen är genomförd och visar 
inom några områden på bättre resultat än övriga Skåne. 
Dock har Ängelholm ett sämre resultat än övriga Skå-
ne när det gäller nöjd-medborgar-index för idrotts- och 
fritidsanläggningar. 
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Järnvägsmuseet har under januari haft stängt för ombygg-
nad av entrén. Den nya entrén har möjliggjort en bättre 
anpassning för butik, café och lekstall. En periodvis reg-
nig och kall sommar har lett till fler besökare på musé-
et än föregående sommar. Under senhösten genomförs 
också de sista ångloksturerna över Hallandsåsens innan 
tunnelns öppning, vilket beräknas locka många besökare. 
Prognosen är att besöksmålet (antal besökare) uppnås. 

Huvuduppdrag Hälsa
Kundtjänsts mål att arbeta med hög tillgänglighet och 
gott bemötande mot medborgarna mäts genom två 
nyckeltal. Årligen genomförs en undersökning av SKL 
där de genom telefon- och mejlkontakt bland annat vä-
ger in svarstider, bemötande och tillgänglighet. Progno-
sen för 2015 är att målen uppfylls.

Huvuduppdrag Hälsas mål att arbeta med förebyggan-
de arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa följs 
upp genom nyckeltal kopplat till Senior Alert. Senior 
Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och om-
sorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet. 
Målsättningen att 95 % av vårdtagarna på särskilda bo-
enden ska vara registrerade uppnås inte fullt ut. Målet 
följs även upp genom att mäta andel läkemedelsgenom-
gångar i hemsjukvården och på särskilda boenden. Mål-
sättningen är att minst 60 % läkemedelsgenomgångar 
ska genomföras, vilket uppnås.

Antalet dygn för externa korttidsplaceringar (max 500 
dygn) prognostiseras inte uppfyllas. Under 2014 köp-
te kommunen cirka 1 400 korttidsdygn utanför kom-
munen. Under 2015 förväntas korttidsdygnen minska, 
men inte tillräckligt. Prognosen är att målet inte uppnås. 
Däremot kan det noteras att färre personer överstiger 
brytpunkten för när det är dyrare med hemtjänstinsatser 
jämfört med särskilt boende, vilket också är ett nyckel-
tal. Prognosen är att det nyckeltalet uppnås under 2015.
Ett mål för äldreomsorgen är att 80 % av all personal 
ska ha adekvat utbildning. En satsning på utbildning-
ar genomfördes 2012-2013, vilket medfört att andelen 
omvårdnadspersonal med utbildning ökat, men inte i 
den omfattningen så att målet uppfylls. Fler åtgärder 
planeras därför för att säkra kompetensförsörjningen. 

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Av myndighetsnämndens 14 mål prognosticeras:

• 10 bli helt uppfyllda,
• 4 bli delvis uppfyllda

Bygglovsenheten har genomfört arbete för förbättra-
de rutiner så att handläggningstiderna blir kortare och 
tillgängligheten bättre för medborgarna. Mätningen 
Företagsklimat, Nöjd-kund-index 2015 (Sveriges Kom-
muner och Landsting, Öppna Jämförelse) visar att för-
bättringsarbetet har gett positivt resultat för framförallt 
serveringstillstånd och bygglovshantering. Miljöenhe-
ten har försämrat sitt resultat något. En djupare analys 
av Nöjd-Kundindex 2015 pågår och förbättringsarbete 
kvarstår.

Arbetet med enskilda avlopp genererar många anmäl-
ningar som leder till svårigheter att klara utsatta hand-
läggningstider. 

VÄLFÄRDSNÄMND
Av välfärdsnämndens 13 mål prognosticeras:

• 11 bli helt uppfyllda,
• 2 inte bli uppfyllda 

Det vill säga 83 % av välfärdsnämndens mål prognosti-
ceras att bli helt eller delvis uppfyllda för helåret 2015.

Politikerna i välfärdsnämnden har en aktiv medborgar-
dialog och besöker verksamheterna inom nämndens 
ansvarsområde kontinuerligt. Samtliga rektorsområden 
och enheter inom socialtjänsten har utsedda kontakt-
politiker som genomför dialoger med verksamheterna. 
Verksamheterna bedömer medborgardialogerna som 
goda. 

Med utgångspunkt i kommunens värdegrund, öp-
penhet – omtanke – handlingskraft, bedriver huvud-
uppdrag Lärande och familj ett utvecklingsarbete för 
att skapa en lärande organisation. Syftet med utveck-
lingsarbetet är att skapa ett värdebaserat ledarskap och 
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därigenom få en hållbar och lärande organisation. På 
huvuduppdrag Lärande och familjs chefsmöten har 
ett arbete genomförts för att implementera de bäran-
de idéerna inom Kunskapsstaden Ängelholm. Det tre 
perspektiven inom Kunskapsstaden Ängelholm är kun-
skap, helhet och mångfald. Övergripande för arbetet är 
kommunens värdegrund. Ute i verksamheterna bedrivs 
också ett aktivt värdegrundsarbete. I enlighet med lä-
roplanen och den politiska målstyrningen arbetar verk-
samheterna med värdegrunden för att säkra elevernas 
upplevda trygghet. Skolornas elevhälsoteam indikerar 
att den upplevda tryggheten bland eleverna är fortsatt 
hög. 

Huvuduppdrag Lärande och familjs verksamhetsområ-
den inom skola visar på fortsatt höga resultat både i 
förhållande till Skåne och till riket. Dock har andelen 
elever i Ängelholm som uppnått kunskapskapskraven 
i alla ämnen minskat jämfört med tidigare år. Den of-
ficiella statistiken har nyligen presenterats. En djupare 
analys av utfallet kommer att genomföras under hösten. 
En jämförelse med tidigare år vad gäller meritvärdet är 
inte genomförbar då andelen ämnen som ingår i beräk-
ningen förändrats från 16 till 17 ämnen.

Skillnaderna i flickors och pojkars resultat är högre i 
Ängelholm än både Skåne och riket. Huvuduppdrag 
Lärande och familj kommer under hösten 2015 och 
2016 att delta i projektet, Leda för Resultat i Skola. Pro-
jektet, som SKL står bakom, har som målsättning att 
utjämna betygsskillnaderna mellan könen genom att 
höja pojkarnas resultat.

Antalet placerade barn och unga i kommunen har fort-
satt att öka. Placeringarna är i de flesta fall en konse-
kvens av svår problematik med långvarigt vårdbehov. 
Det pågår ett arbete med att hitta hemmaplanslösningar. 
I de fall placeringar är nödvändiga är huvudinriktning-
en; så kort period som möjligt och till så låg dygnskost-
nad som möjligt.  Chefen för huvuduppdrag Lärande 
och familj har gett verksamhetscheferna i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för arbete med tidiga insatser. 
Handlingsplanen ska redovisas senast december 2015.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Av överförmyndarnämndens 4 mål prognosticeras:

• 1 att bli helt uppfyllda,
• 1 att delvis bli uppfyllda
• 2 att inte bli uppfyllda 

Under 2015 har överförmyndarverksamheten haft en 
ökad mängd ärenden och resursbrist avseende personal. 
Det har medfört att antalet granskade ärenden per den 
siste juni inte uppnådde målsättningen om mer än 90 % 
granskade ärenden. Överförmyndarverksamheten har 
under våren inte haft möjlighet att genomföra introduk-
tion till nya gode män mer än en gång. Två introduk-
tioner prognosticeras genomföras under helåret 2015.

KOMMUNREVISORERNA
Kommunrevisorernas har tre stycken nämndmål vilka 
prognosticeras att uppfyllas under 2015.
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Under årets åtta första månader har antalet invånare i Ängelholm 
ökat med 315 personer.
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RESULTAT OCH BALANSKRAV
Bokslutet för perioden januari - augusti 2015 uppvisar 
ett resultat på 41,9 mnkr (68,9 mnkr, samma period fö-
regående år). Prognosen för helår 2015 är ett resultat 
på 3,1 mnkr, vilket kan jämföras med budgeten som 
uppgår till 12,7 mnkr. Prognosen avviker därmed nega-
tivt mot budget med 9,6 mnkr. Avvikelsen är i huvud-
sak kopplad till nämndernas negativa budgetavvikelse 
(-15,0 mnkr), återbetalning av AFA Försäkring (+13,9 
mnkr) samt förändrad skatteunderlagsprognos från 
SKL (-8,6 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 re-
sultatet regleras under de närmast följande tre åren. Re-
alisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 
(undantaget tomträtter) ska inte ingå i resultatet vid av-
stämning mot balanskravet. 

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. Kommunen har en långsiktig finan-
siell målsättning att resultatet ska vara positivt och lägst 
uppgå till två procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
När kommunfullmäktige antog budgeten för 2015 gjor-
des ett avsteg från det långsiktiga finansiella målet, vilket 
innebär att kommunens resultat ska uppgå till minst det 
lagstadgade balanskravet. Den nuvarande prognosen 

ger ett resultat för helåret på 3,1 mnkr och balanskravs-
resultatet 1,9 mnkr. VA-verksamheten är självfinansie-
rad via avgifter från abonnenterna. VA-verksamheten 
prognosticerar ett positivt resultat på 2,4 mnkr, vilket 
kommer att redovisas som en skuld till abonnenterna.

Diagrammet visar hur nettokostnader och skattein-
täkter utvecklats i kommunen. Kommunens kostna-
der ökar i snabbare takt än skatteintäkterna, vilket är 
oroande. Prognosen för 2015 indikerar att den negativa 
utvecklingen fortsätter, då nettokostnaderna överstiger 
skatteintäkterna. 
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Medel från resultatutjämnings-
reserv 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 1,9 8,0
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INVESTERINGSVERKSAMHET
Nettoinvesteringarna uppgår till 91,0 mnkr för perio-
den januari-augusti 2015. Investeringar inom den skat-
tefinansierade verksamheten uppgår till 56,5 mnkr, 
medan investeringarna inom VA-verksamheten uppgår 
till 34,5 mnkr. Årets totala investeringsbudget är 295,5 
mnkr och av dessa prognostiseras att 192,8 mnkr kom-
mer att förbrukas fram till årsskiftet.

Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Hälsa uppgår 
till 1,3 mnkr. Hittills i år har 0,6 mnkr förbrukats och 
helårsprognosen är enligt budget. Investeringarna ut-
görs främst av kostnader för utbyte av larmanläggning-
ar och trådlösa nätverk på kommunens vårdboenden. 

Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verk-
samheten inom huvuduppdrag Samhällsutveckling är 
totalt 170,1 mnkr. För kommunstyrelsens verksamheter 
har huvuduppdrag Samhällsutveckling genomfört inves-
teringar på 48,0 mnkr under perioden januari-augusti. 
För 2015 är prognosticerar huvuduppdrag Samhällsut-
veckling att investera totalt 118,6 mnkr. De samlade ut-
gifterna för pågatågsstationen i Barkåkra 2015 beräknas 
uppgå till 34 mnkr, mot budgeterat 53,9 mnkr. Därutöver 
tillkommer cirka 18 mnkr i rekvisitioner från Trafikver-
ket som väntas komma under 2016. Nettoutgifterna för 
2015 avseende gång- och cykelväg i badhusområdet för-
väntas uppgå till 1,5 mnkr, jämfört med budget på 10,3 
mnkr. Investeringen är delvis senarelagd för att möjliggö-
ra samordning med byggandet av det nya badhuset.

För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten uppgår 
investeringsbudgeten till 97,6 mnkr. Hittills i år har VA 
investerat för 34,5 mnkr och förväntade investeringar 
under årets sista fyra månader uppgår till 22,6 mnkr, 
vilket medför en budgetavvikelse på 40,5 mnkr totalt. 
Avvikelsen kan till stor del förklaras av att tidplanen för 
projekten inom den stora VA-utbyggnaden har blivit 
förskjuten. Den stora VA-utbyggnaden är en omfattan-
de renovering och utbyggnad av vatten och avlopp som  
beräknas pågå fram till år 2022. Utbyggnaden är bland 
annat en förutsättning för att kunna försörja de nya bo-
stadsområden som planeras i kommunen.

Investeringsbudget för Servicestöd och kommunled-
ning är totalt 11,9 mnkr och omfattar framför allt fastig-
hets- och IT-investeringar. Prognosen för investerings-
budgeten är 5,9 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot 
budget om 6 mnkr för år 2015. Avvikelsen är främst 
kopplad till investeringar i egna fastigheter.
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Summa  
Ängelholms kommun 90 974 295 464 192 765 102 699
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Investeringsbudget för huvuduppdrag Lärande och fa-
milj är 14,5 mnkr och budgeten tillhör välfärdsnämn-
dens verksamheter. Hittills i år har huvuduppdrag Lä-
rande och familj investerat 5,8 mnkr. Helårsprognosen 
för investeringar uppgår till 9,6 mnkr, vilket innebär 
en positiv avvikelse på 4,9 mnkr jämfört med budget. 
Avvikelsen beror till stor del på ej utnyttjade medel av-
seende för inventarieanskaffning, framförallt avseende 
grundskoleverksamheten. Investeringsbudgeten för an-
skaffande av elevdatorer på 4,2 mnkr kommer att för-
brukas under året. 

PROGNOS DRIFTBUDGET
Prognosen visar ett positivt resultat på 3,1 mnkr för 
helåret 2015, vilket är 9,6 mnkr lägre än det budgetera-
de resultatet (12,7 mnkr). Den totala budgetavvikelsen 
för nämnderna är -15,0 mnkr medan överskottet för 
kommunövergripande poster är 5,4 mnkr. Den positiva 
avvikelsen är kopplad till AFA Försäkringar samt för-
ändrad skatteunderlagsprognos från SKL. 

AFA Försäkrings styrelse har beslutat att återbetala 
2004 års inbetalda premier för den kollektivavtalade 
sjukförsäkringen AGS-KL samt Avgiftsbefrielseförsäk-
ringen till kommuner och landsting. Återbetalningen 
kommer att ske under sista kvartalet år 2015 och för 
Ängelholm kommuns del innebär det 13,9 mnkr. Troli-
gen är det sista året som AFA försäkring har möjlighet 
att återbetala tidigare inbetalda premier. 

I den senaste Skatteunderlagsprognosen från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) som presenterades 
i augusti har bedömningen av Ängelholms kommuns 
skatter och generella statsbidrag reviderats ned. Prog-
nosen visar ett underskott på 8,6 mnkr (tidigare -5,7 
mnkr).

Kommunfullmäktige(+0,9 mnkr) 
Kommunfullmäktige prognosticerar en positiv avvi-
kelse för helåret 2015 i relation till budget med totalt 
0,9 mnkr. En positiv avvikelse på 1 mnkr är kopplad 
till avsatta medel för utbildningsinsatser inom vård och 
omsorg. De fasta beredningarna uppvisar en negativ 
avvikelse för politiska arvoden per 2015-08-31 med 0,3 

mnkr, vilket är kopplat till utbildningsinsatser för be-
redningarna. Om ingen ny tillfällig beredning tillsätts 
under hösten kommer anslaget för tillfälliga beredning-
ar generera 0,2 mnkr i positiv avvikelse. 

Kommunstyrelsen (-5,9 mnkr) 
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (-0,6 mnkr) 
Från och med den 1 januari 2015 har Ängelholms kom-
mun en ny politisk- och tjänstemannaorganisation. Or-
ganisationsförändringen, ny mandatperiod med nytt 
politiskt styre, vilket inleddes med ett gediget utbild-
ningsprogram för politiker under våren samt fler mö-
ten har medfört att de budgeterade medlen för arvoden 
inte kommer att täcka kostnaderna. Enligt prognos be-
räknas arvodena generera en negativ avvikelse om 1,4 
mnkr för kommunstyrelsens egen verksamhet. Kom-
munstyrelsen har 0,9 mnkr avsatta för strategiska ut-
redningar. Av dessa är 0,8 mnkr outnyttjade per 2015-
08-31. Sammanfattningsvis väntas kommunstyrelsens 
egen verksamhet generera 0,6 mnkr i negativ budget-
avvikelse. 

Huvuduppdrag Samhällsutveckling (+0,3 mnkr) 
Helårsprognosen för huvuduppdraget Samhällsutveck-
ling visar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr.

Inom avdelningen Kultur & stad redovisar enheten 
Stadsmiljö större intäkter och lägre personalkostnader 
än budgeterat, vilket ger ett prognosticerat överskott på 
0,9 mnkr. För avdelningen Arkitektur & teknik bedöms 
året sluta med ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet 
förklaras av ökade övergripande kostnader och av lägre 
intäkter för projektavdelningen. Inom avdelningen Ser-
vice samhällsutveckling väntas en positiv avvikelse som 
en följd av ett nytt avtal för externa lokalvårdstjänster. 
Avtalet innebär sänkta lokalvårdskostnader och över-
skott i relation till budget beräknas bli 1,0 mnkr. 

I den avgiftsfinansierade verksamheten, Vatten & av-
lopp, beräknas årets verksamhet ge ett överskott på 2,4 
mnkr. Intäktssidan överstiger budget med 3,0 mnkr och 
räntekostnaderna på de externa lånen har sjunkit, vilket 
ger en positiv avvikelse med 2,8 mnkr. Frånvaro och 
vakanser ger en positiv avvikelse i personalkostnaderna 
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Ny mandatperiod och ny politisk organisation har inne-
burit att ett gedigert utbildningsprogram genomförts. 
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med 0,9 mnkr. Samtidigt har det under året tillkommit 
obudgeterade kostnader för inköp av vatten från Syd-
vatten med -4,3 mnkr. Årets avvikelse läggs till skulden 
till abonnenterna och vilket genererar ett resultat enligt 
budget.

Huvuduppdrag Hälsa (-9,3 mnkr) 
Prognosen för huvuduppdraget Hälsa visar en avvikelse 
på -9,3 mnkr. 

Lokaleffektivisering som härrör till tidigare år kommer 
inte kunna genomföras i den omfattning som krävs för 
att nå en budget i balans. En genomgång av huvudupp-
drag Hälsas samtliga lokaler pågår och förväntas kunna 
ge lokaleffektivisering på längre sikt. För innevarande år 
är den negativa avvikelsen kvar på 1,3 mnkr.

Budgeten för arbetskläder förväntas överskridas gällan-
de tvätt och inköp. Det beror på att stora inköp för-
dröjdes och kläder levererades först i januari 2015. Det 
innebär ett budgetöverskridande om 0,5 mnkr och är en 
engångspost för innevarande år. 

Myndighetsenheten har en budget som består av flera 
delar. En del är budgeten för hemtjänstens utförda tim-
mar. För varje hemtjänstbeslut som myndighetsenheten 
tar följer en peng med. Myndighetsenheten prognosti-
cerar ett underskott på 3,0 mnkr. Detta beror på att fler 
insatser än budgeterat utförs inom hemtjänsten, såväl 
den kommunala som den privata. Hemtjänsten kan inte 
heller utföra insatserna för brukarna med den peng som 
följer beslutet från myndighetsenheten, bland annat på 
grund av långa körsträckor och ett ökat omvårdnads-
behov. Detta medför ytterligare 2,5 mnkr i underskott. 

Hälsa implementerar nu ”Landskrona-modellen” an-
passad för Ängelholms kommun, vilket är ett nytt ar-
betssätt inom myndighetsenheten och hemtjänsten. 
Det nya arbetssättet minskar administrationen, förenk-
lar hantering av avgifter och förbättrar den ekonomiska 
kontrollen.

Resterande underskott på 2,0 mnkr beror på att hu-
vuduppdraget Hälsa inte kompenserats för indexupp-
räkningarna för de privata vårdgivarna. Prognosen för 
kundtjänsts budget förväntas ligga inom ram. 

Huvuduppdrag Lärande och familj (+1 mnkr) 
Försörjningsstödsverksamheten, vuxenutbildningen 
och arbetsmarknadsenheten lämnar ett överskott med 
1 mnkr i helårsprognosen. Överskottet kan i huvudsak 
härledas till intäktsöverskott inom vuxenutbildningen 
och arbetsmarknadsenheten. Försörjningsstödsverk-
samheten rapporterar inga avvikelser mot budget i sin 
helårsprognos.

Försörjningsstödsenheten, Resurscenter och Arbets-
förmedlingen samt andra aktörer har utarbetat gemen-
samma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet. 
Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där kli-
enterna känner en meningsfull tillvaro och att det i för-
längningen påverkar deras möjligheter att bli självför-
sörjande. Prognosen bygger på en fortsatt avmattning 
av utbetalt försörjningsstöd som konstaterats under 
sommaren. 

Servicestöd (+ 2,5 mnkr) 
Servicestöd prognosticerar en positiv avvikelse på 2,5 
mnkr, vilken till största delen kan hänföras till verksam-
hetsområdet Ekonomi och kvalitet, fastighetsenheten. 
Överskottet beror på lägre driftskostnader samt att medel 
för renoveringar av stadshuset inte kommer att tas i an-
språk i avvaktan på ombyggnad. 

Kommundirektör (+-0 mnkr) 
Kommundirektörens verksamhetsområde prognosti-
cerar ett utfall för 2015 i enlighet med budget. Verk-
samhetsområdet administrerar bidrag till Ängelholms 
Näringsliv samt kostnader för Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst som sedan 2015 bedriver räddningstjänst i 
Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Myndighetsnämnden(-0,7 mnkr) 
Organisationsförändring, ny mandatperiod med nytt 
politiskt styre som inleddes med ett gediget utbildnings-
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program för politiker under våren samt fler möten har 
medfört att de budgeterade medlen för arvodena inte 
kommer att räcka. För myndighetsnämnden medför 
detta en prognos på 0,5 mnkr i negativ avvikelse.

Kostnaderna för bostadsanpassning beräknas bli 0,7 
mnkr högre än budgeterat. Denna prognos är något 
osäker, då kostnaderna för olika ärenden varierar stort 
och mängden ärenden är svår att förutsäga. Underskot-
tet begränsas av högre intäkter för bygglov än beräknat.

Välfärdsnämnden(-8,9 mnkr) 
Välfärdsnämnden i sin helhet prognosticerar ett under-
skott för år 2015 uppgående till 8,9 mnkr. Detta innebär 
ett försämrat resultat jämfört med tidigare rapporter. 

Organisationsförändring per 2015-01-01, ny mandatpe-
riod med nytt politiskt styre som inleddes med ett gedi-
get utbildningsprogram för politiker under våren samt 
fler möten har medfört att de budgeterade medlen för 
arvodena inte kommer att räcka. För välfärdsnämnden 
medför detta en prognos på 0,5 mnkr i negativ avvi-
kelse.

Inom förskole- och grundskoleverksamheten prognos-
ticeras ett överskott, bland annat genom den budget-
förstärkning som tilldelades välfärdsnämnden i syfte 
att förstärka förskollärar- och lärartätheten. Överskott 
prognosticeras även för barnomsorgsavgifterna till följd 
av att det är fler barn i verksamheten än budgeterat.

För gymnasieverksamheten finns inga avvikelser mot 
budget. Kommunens egen gymnasieskola visar ett min-
dre underskott som vägs upp av motsvarande överskott 
gällande gymnasieskolans interkommunala ersättningar. 

Funktionsnedsättningsområdet har i återkommande 
avvikelserapporter sedan augusti 2014 redogjort för 
kostnadsökningar inom personlig assistans. Antalet be-
viljade timmar med personlig assistans enligt LSS har 
tredubblats mellan åren 2013 och 2015. Detta motsva-
rar en kostnadsökning på 12 mnkr. Försäkringskassans 
bedömning har överklagats i fem ärenden där avgöran-
de kommer att ske i förvaltningsrätt alternativt kam-

marrätt. Inom verksamhetsområdet ökar även kost-
nader för insatsformerna bostad med särskild service 
samt daglig verksamhet. På flera av gruppbostäderna 
har behovet hos brukarna förändrats, vilket medfört 
ökad bemanning och därmed ökade kostnader. Arbets-
miljöverket har även ökat kraven på bemanning efter 
den allvarliga arbetsplatshändelsen på Gasverksgatan 
som inträffade 2014. Den samlade prognosen för funk-
tionsnedsättningsområdet är -12 mnkr, vilket förutsät-
ter att några av de överklagande assistansärendena går 
kommunens väg.

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg 
ökar antalet placeringar gällande barn och unga, i likhet 
med föregående år. Det samlade budgetunderskott av-
seende placeringar av såväl barn och unga som vuxna 
uppgår för närvarande till 2,3 mnkr. Under senare år 
har det blivit allt svårare att rekrytera familjehem, vil-
ket medfört att det dyrare alternativet med så kallade 
konsultledda familjehem ökat. I den framlagda progno-
sen befaras ett budgetunderskott avseende familjehem 
på 2,7 mnkr. Inom verksamhetsområdet individ- och 
familjeomsorg finns det personer med psykiska funk-
tionshinder som har rätt till insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I 
vissa fall kan den aktuella insatsen enligt LSS inte verk-
ställas på grund av att det till exempel inte finns aktuellt 
boende i kommunen. Den enskilde får då beviljas insats 
enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta medför att de sam-
lade placeringskostnaderna blir högre. Ett underskott 
prognosticeras avseende placeringskostnader LSS-per-
sonkrets med 2 mnkr. Underskotten möts av ett över-
skott för integrationsenheten med 1 mnkr. Överskottet 
beror på att intäkterna från Migrationsverket har över-
skridit verksamhetens kostnader.

Valnämnden(+-0 mnkr) 
Valnämnden har en nettobudget på 29 tkr. År 2015 är 
inget valår. Ingen avvikelse mot budget finns att rap-
portera. 

Överförmyndarnämnden(-0,4 mnkr) 
Överförmyndarnämnden prognosticerar en negativ av-
vikelse på 0,4 mnkr mot budget. Verksamhetens ären-
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dehantering har under de senaste åren vuxit och kommu-
nen har genom lagstiftning fått ett utvidgat ansvar.  Antal 
ärenden för godmanskap, förvaltarskap och förmyndar-
skap har under de tre senaste åren totalt ökat med 60 % 
och uppgår idag till 678 ärenden. Förmyndarskap är den 
ärendeform som procentuellt ökat mest under de senaste 
tre åren (106 %), från 106 till 218 ärenden. Verksamhet-
ens kostnader för asylsökande vad gäller arvode till god 
man, sociala avgifter (kopplat till arvode) och tolkkostna-
der ersätts från Migrationsverket.

FRAMTIDSBEDÖMNING
Det prognosticerade resultatet för 2015 blir väsentligt 
sämre än budgeten på 12,7 mnkr. Prognosen uppgår 
till +3,1 mnkr när enångsintäkt avseende  återbetalning 
om 13,9 mnkr från AFA försäkring inkluderats. Det 
innebär att det underliggande resultatet är -10,8 mnkr. 
I princip samtliga nämnder och kommunstyrelse bedö-
mer att utfallet kommer vara negativt och totalt förvän-
tas verksamheten redovisa ett underskott på 15,0 mnkr 
gentemot budget. Balanskravsresultatet är ännu svagare 
och uppgår till +1,9 mnkr när realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar exkluderats. Dess-
utom finns en uppenbar risk att obalanserna till viss del 
kvarstår efter årsskiftet. Det är därför av största vikt 
att nämnder och huvuduppdrag/servicestöd är ytterst 
återhållsamma med ekonomin så att inte balanskravet 
äventyras. Situationen visar också på behovet av att ha 
ett större resultat i budgetprocessen för att kunna han-
tera oförutsedda händelser. 

Investeringsverksamheten visar fortsatt på stora avvi-
kelser mellan budget och utfall, trots den omfördelning 
som gjordes i samband med överföring av anslag mel-
lan 2014 och 2015. Av budgeten på 295 mnkr förväntas 
193 mnkr förbrukas.  

Målavstämningen innebär att 89% av målen blir helt el-
ler delvis uppfyllda. Det är en något sämre nivå än 2014 
då motsvarande siffra uppgick till 92%. 

KOMMUNENS DOTTERBOLAG 
Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och 
bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommunens inne-
hav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99 % av aktier-
na. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängel-
holmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens 
verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013.

AB Ängelholmshem
Helårsprognosen för AB Ängelholmshem beräknas till 
14,0 mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 2015-08-
31 är totalt +0,2 mnkr. Bolaget prognosticerar nettoin-
vesteringar för 2015 på totalt 183 mnkr, vilket kan jäm-
föras med 2014 då investeringarna uppgick till 193 mnkr.

Under våren har inflyttning skett i 31 stycken lägenheter 
i Trygghetsboendet på Willan 7. Trygghetsboende inne-
bär att alla hyresgäster är 70 år eller äldre. I huset finns 
en värdinna som hjälper till med kontakter och aktivite-
ter. I huset finns även en gemensamhetslokal. 

Under perioden juni-september 2015 har inflyttning 
skett i 44 stycken lägenheter i Solskiftet etapp 2, Mun-
ka Ljungby. Budgeterad investering uppgår till 77 mnkr. 
Projektet är inte slutreglerat än, men bedömningen är 
att budget kommer att hållas. 

I november kommer byggstart att ske av 24 stycken lä-
genheter i Strövelstorp. Budgeten är på 35 mnkr och 
projektet kommer att färdigställas för inflyttning i sep-
tember 2016. Option finns på ytterligare 24 stycken lä-
genheter. Avrop på dessa kommer att ske senast i febru-
ari 2016 med inflyttning i april 2017.
På Kulltorp pågår ett projekt med bland annat utbyte av 
vattenledningar i 326 lägenheter, med en total budget 
på 78 mnkr. Projektet beräknas vara klart i december 
2015, med avslutning av markarbeten under 2016.

Ängelholmshemskoncernen, 
mnkr

Utfall 
2015-
08-31

Prognos 
helår 
2015

Utfall 
helår 
2014

Nettoomsättning 248,1 358,9 383,9

Årets resultat -4,2 -6,8 53,9
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Under året har ombyggnation skett av fastigheten Ro-
sentäppan,  Thulingatan 1B (ca 1 000 kvm, budget 15 
mnkr). Renoveringen var klar i augusti och då flyttade 
personalen på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler 
in i gemensamma lokaler.  Kompetens samlas nu på 
ett ställe och kan lättare delas mellan bolagen, vilket i 
slutändan ökar tillgängligheten och gynnar medborgar-
na. Ny logotyp och grafisk profil har också lanserats 
under 2015 för att få ett gemensam uppdaterad profil 
för bolagen.

AB Ängelholmslokaler
Helårsprognosen för AB Ängelholmslokaler beräknas 
till -14,0 mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 
2015-08-31 är totalt +0,1 mnkr. Bolaget prognosticerar 
nettoinvesteringar för 2015 på totalt 154,3 mnkr, vilket 
kan jämföras med 2014 då investeringarna uppgick till 
448 mnkr. 

Den 7 maj 2015 togs det första spadtaget för nybygg-
nation av Nyhemsskolan som är dimensionerad för 435 
elever. I projektet ingår även en ny idrottshall (etapp 2). 
Budgeterad kostnad för projektet uppgår till 300 mnkr. 
Inflyttning i färdigställd skolbyggnad beräknas enligt 
tidplan att ske i december 2016, för att kunna tas i bruk 
vid skolstart vårterminen 2017. Etapp 2 i projektet, 
gymnastikhallen, kommer att påbörjas i januari 2017 då 
den gamla gymnastikhallen rivs. Därefter byggs den nya 
gymnastikhallen som ska vara färdigställd i juni 2017. 

Hjärnarps förskola med sex avdelningar invigdes under 
våren. Den totala entreprenadkostnaden för sex avdel-
ningar med utemiljö uppgår till 33 mnkr. 

Bland pågående ny-, till- och ombyggnationer kan näm-
nas Toftabadet, som har genomgått en renovering som 
var klar sommaren 2015, med en beräknad slutkostnad 
på 12 mnkr (budget 10 mnkr). Ett annat projekt som 
genomförts under året är toaletter vid Klitterhus med 
en budget på 2,2 mnkr samt tilläggsbeställning för en 
handikappanpassad väg ner till havet med budget på 0,7 
mnkr. Projekten avslutades i juni 2015. Byggstarten för 
toaletter vid Hunnabadet har försenats och startade i 
september.  Budgeten för Hunnabadet uppgår till 0,7 
mnkr.

Projektering av gruppboende i Ängelholm och Munka 
Ljungby med 6 platser vardera har påbörjats. I Munka 
Ljungby kommer gruppboendet att byggas på Jord-
gubbsfältet. Tomt för gruppboende i Ängelholm är 
ännu inte klart. 

Ängelholmshems och Ängelholmslokalers nya gemen-
samma lokaler på Thulingatan. 
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Kommunen Sammanställd redovisning

mnkr Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall

2015-08-
31

2014-08-
31

Helår 
2015

Helår 
2015 Avvikelse Helår 

2014
2015-08-

31
2014-08-

31
Helår 
2014

Verksamhetens intäkter  341,4     322,3     411,0     426,5     15,5     512,0     468,8     507,8     703,2    

Verksamhetens kostnader -1 526,5    -1 438,7    -2 249,8    -2 260,3    -10,5    -2 274,4    -1 573,3    -1 483,7    -2 338,3    

Avskrivningar -45,0    -43,8    -67,2    -67,2     -    -66,9    -96,2    -95,8    -140,2    

Verksamhetens  
nettokostnader -1 230,1    -1 160,1    -1 906,0    -1 901,0     5,0    -1 829,3    -1 200,7    -1 071,7    -1 775,3    

Skatteintäkter  1 086,7     1 032,4     1 635,0     1 629,8    -5,2     1 540,6     1 086,7     1 032,5     1 540,6    

Generella statsbidrag 
och utjämning  172,6     184,9     268,4     259,0    -9,4     275,8     172,6     184,9     275,8    

Finansiella intäkter  18,1     20,5     24,3     24,3     -     34,0     7,5     13,3     72,5    

Finansiella kostnader -5,4    -8,8    -9,0    -9,0     -    -11,0    -28,4    -37,8    -49,6    

Resultat före  
extraordinära poster  41,9     68,9     12,7     3,1    -9,6     10,1     37,7     121,2     64,0    

Extraordinaära intäkter  -  -  -  -  -  -  - 

Extraordinära  
kostnader  -  -  -  -  -  -  - 

ÅRETS/PERIODENS 
RESULTAT  41,9     68,9     12,7     3,1    -9,6     10,1     37,7     121,2     64,0    



DELÅRSRAPPORT 2015 | EKONOMISK REDOVISNING 23

BALANSRÄKNING
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2015-08-31

Utfall 
2014-12-31

Utfall 
2015-08-31

Utfall 
2014-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 881,9 915,1 3 519,9 3 453,1

Maskiner och inventarier 151,2 91,6 158,9 99,6

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter 651,5 651,5 38,9 38,9

Långfristiga fordringar 885,4 784,0 323,5 178,1

Summa anläggningstillgångar 2 570,0 2 442,2 4 041,2 3 769,7

Omsättningstillgångar

Förråd/exploatering 35,3 35,3 35,3 35,3

Kortfristiga fordringar 296,5 176,5 282,9 147,4

Kassa och bank samt depåer 106,1 221,2 106,1 221,2

Summa omsättningstillgångar 437,9 433,0 424,3 403,9

SUMMA TILLGÅNGAR 3 007,9 2 875,2 4 465,5 4 173,6

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital 2 079,4 2 037,5 1 992,4 1 974,8

-därav perioden/årets resultat 41,9 10,1 37,7 64,0

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 31,0 31,7 53,4 58,2

Skulder

Långfristiga skulder 508,1 371,4 1 971,6 1 664,8

Kortfristiga skulder 389,4 434,6 448,1 475,8

Summa skulder 897,5 806,0 2 419,7 2 140,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 3 007,9 2 875,2 4 465,5 4 173,6
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KASSAFLÖDESANALYS
Kommunen

mnkr Utfall 
2015-08-31

Utfall 
2014-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 41,9 10,1

Justering för av- och nedskrivningar 33,6 67,0

Justering för avsättningar -4,4 -1,3

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -0,7 -3,8

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITALET 70,4 72,0

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -41,2 4,7

Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar 0,0 -2,1

Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager 0,1 -1,4

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -62,4 75,6

Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld 0,0 -4,4

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -33,1 144,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -84,1 -128,2

Investeringsbidrag 1,0 2,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30,9 145,3

Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,4 -53,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -52,6 -34,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 120,0 110,0

Amortering av långfristiga skulder -85,0 -36,0

Ökning långfristiga fordringar 0,0 -94,1

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 0,0 2,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 35,0 -18,0

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE -50,7 92,0

Likvida medel vid årets början 156,9 64,9

Likvida medel vid årets/periodens slut 106,2 156,9
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FINANSIELLA NYCKELTAL
Kommunen Sammanställd redovisning

mnkr Utfall 
2015-08-31

Utfall 
helår 2014

Utfall 
2015-08-31

Utfall 
helår 2014

Nettokostnader inkl finansnetto i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag 97% 99% 94% 96%

Soliditet i % 69% 71% 45% 47%
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EKONOMISK AVVIKELSERAPPORT 

PER STYRELSE/NÄMND

mnkr Utfall 
2015-08-31

Budget 
Helår 2015

Prognos 
Helår 2015 Avvikelse

Kommunfullmäktige -3,5 -6,2 -5,3 0,9

Kommunstyrelse -531,8 -806,9 -812,8 -5,9

Myndighetsnämnd -6,2 -11,6 -12,3 -0,7

Välfärdsnämnd -665,5 -1 030,5 -1 039,4 -8,9

Valnämnd 0,0 -0,0 -0,0 0,0

Överförmyndarnämnd -2,1 -2,6 -3,0 -0,4

Kommunövergripande/finansiering 1 251,0 1 870,5 1 875,9 5,4

Summa skattefinansierad verksamhet 41,9 12,7 3,1 -9,6

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 0 0 0 0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0 0 0 0

Summa Ängelholms kommun 41,9 12,7 3,1 -9,6

ORGANISATORISK UPPDELNING

mnkr Utfall 
2015-08-31

Budget 
Helår 2015

Prognos 
Helår 2015 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Politisk organisation -11,5 -16,7 -17,8 -1,1

Lärande och familj -690,7 -1 073,3 -1 080,7 -7,4

Hälsa -337,0 -484,6 -493,9 -9,3

Samhällsutveckling -95,7 -164,5 -164,2 0,3

Kommundirektör -23,8 -36,3 -36,3 0,0

Servicestöd -50,5 -82,4 -79,9 2,5

Kommunövergripande/finansiering 1 251,0 1 870,5 1 875,9 5,4

Summa skattefinansierad verksamhet 41,9 12,7 3,1 -9,6

Avgiftsfinansierad verksamhet

Samhällsutveckling, VA 0 0 0 0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0 0 0 0

Summa Ängelholms kommun 41,9 12,7 3,1 -9,6
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redo-
visningsprinciper som har använts vid upprättandet av 
årsredovisningen 2014 samt RKR 22 Delårsrapporter. 
Inga förändringar har skett i tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna sedan årsbokslutet 2014.  

Den kommunala redovisningen regleras i Kommunal-
lagen (kapitel 8) samt Lag om kommunal redovisning. 
Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendationer för kommunsektorns redo-
visning. Kommunen tillämpar de redovisningsregler 
som anges i Kommunallagen, den kommunala redovis-
ningslagen samt praxis i det kommunala redovisnings-
rådets rekommendationer och uttalanden. För en mer 
detaljerad beskrivning av redovisningsprinciperna hän-
visas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2014. 
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