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2016 har hittills visat sig vara ett händelserikt år för Ängelholm. Nedan presenteras ett axplock av årets största händelser. 

Årets yrkeslärare

Michael Borgström från bygg- och 

anläggningsprogrammet  vinner ut-

märkelsen Årets yrkeslärare i Skåne 

i samband med Yrkes-SM i Malmö 

den 11 maj.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Mångfaldsparad - ungdomar visar 

vägen

Den 13 augusti trotsade våra in-

vånare regnet och medverkade i 

Ängelholms första mångfaldsparad. 

Idén till paraden kom från Ung-

domsfullmäktige som var med och 

drev projektet.

Populära konserter på torget

Under sommaren har det erbjudits 

flera gratis sommarlovsaktivite-

terför barn och unga i Ängelholm. 

Det avslutades den 12 augusti med 

enstorslagen konsert av Frans som 

fyllde torget med åskådare, både 

små och stora.

Näst bäst i Sverige

Ängelholm fortsätter att vara en av 
Sveriges bästa boendekommuner. 
Kommunen behåller sin andraplats 
i den ranking som Tidningen Fokus 
och Handelshögskolan i Jönköpings 
genomför av Sveriges bästa boende 
bland landsbygdskommuner.Ny teknik ökar servicenivån inom 

välfärden

Dagens och morgondagens äldre-
omsorg måste möta de äldres be-
rättigade krav och förväntningar på 
trygghet, tillgänglighet och valfrihet.  
Ängelholms kommun arbetar för digi-
tala lösningar och i år har de analoga 
trygghetslarmen bytts ut till digitala. 
Dessutom har medarbetarna har fått 
direkt tillgång till information via 
mobila enheter genom ett nytt plane-
rings- och insatsregistreringssystem.

Tullportsbron – förenklar för medborgarna

Under sommaren började den nya bron att byggas. När den står färdig kommer det att vara en cirka 4 meter bred och 120 meter lång gång- och cykelbro som binder ihop citykärnan och det nya badhusområdet på ett bra sätt.
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BEFOLKNING
I Ängelholm var det per den sista juli 41 091 personer 
folkbokförda i kommunen. Det är en ökning med 359 
invånare sedan årsskiftet (0,88%). Befolkningsökning-
en är främst kopplad till inflyttningar från andra kom-
muner i Sverige och invandring.

SYSSELSÄTTNING
Sysselsättningen hos medborgarna är en avgörande 
faktor för kommunens ekonomi. Om sysselsättningen 
ökar påverkar det skatteutvecklingen positivt. I augusti 
var 650 medborgare öppet arbetslösa och 567 perso-
ner var sökande i program med aktivitetsstöd. Senast 
tillgängliga statistiken från arbetsförmedlingen visar att 
andelen arbetslösa i kommunen (öppet arbetslösa och i 
program med aktivitetsstöd, 18-64 år) är 5,5 % jämfört 
med 6 % samma period föregående år.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2016-2017 
kommer antalet sysselsatta i Skåne att öka med 8 200 
personer under 2016 och 7 800 nästa år inom de flesta 
branscher. Arbetslösheten i Skåne väntas vara fortsatt 
hög, 9,6 % vid årets slut och 9,7 % i slutet av 2017. 
Jämfört med hösten 2015 ökar antalet bristyrken. Fram-
förallt inom den offentliga sektorn är läget ansträngt 
enligt Arbetsförmedlingen.

KONJUNKTUR
Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande 
hög, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar. 
Detta har också medfört en bra utveckling av skatteun-
derlaget de senaste åren. Denna utveckling fortsätter yt-
terligare en tid, men dämpas troligen redan under nästa 
år när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre 
sysselsättningsökning. 

Samtidigt blir tecknen på att vi befinner oss i en hög-
konjunktur allt tydligare. Ett växande problem i den 
svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. 
Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, 
framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att 
det råder brist på personal inom vissa yrken. 

Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. 
Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsut-
vecklingen försvagas när konjunkturen förväntas bli 
mer normal. Effekten blir då att de demografiskt be-
tingade kostnaderna för kommunernas verksamhet 
växer snabbare än skatteunderlaget från och med 2017.

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt 
cirka 650 000, påverkar förutom skolan också en rad an-
dra verksamheter såsom hälso- och sjukvård, kollektiv-
trafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, 
kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in 
på 2020-talet ökar belastningen på kommunsektorn yt-
terligare då antalet äldre skjuter fart. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god eko-
nomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verk-
samhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både ur 
ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspek-
tiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det bland 
annat att varje generation själv måste bära kostnaderna 
för den service och tjänster som de konsumerar. Detta 
betyder att ingen generation ska behöva betala för det 
som tidigare generation förbrukat. 

År 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning som ska vara vägle-
dande för kommunens långsiktiga arbete. God ekono-
misk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv tar 
sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksam-
het på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För 
att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det 
finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestatio-
ner, resultat och effekter. 

Ratten – så styrs Ängelholm  
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet 
med god ekonomisk hushållning utgår kommunens 
ekonomi och verksamhetstyrning från en styrmodell 
som benämns Ratten. Kommunfullmäktige anger en 
vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån 
förutsättningar och möjligheter. 

Att styra mot mål 
Målen beslutas av de förtroendevalda i samband med 
budget. Kommunen har inom ramen för arbetet med 
Kraftsamling Ängelholm (ett samarbete mellan kom-
munen, näringslivet och ideella sektorn) tagit fram en 
vision med sikte på år 2020 för en ekonomiskt hållbar 
tillväxt i Ängelholm. Visionen är målet vid horisonten. 
I samband med ny mandatperiod fattas beslut om en 
framtidsförklaring som är en politisk viljeinriktning för 
de kommande åren. Utifrån visionen och framtidsför-
klaringen beslutar kommunfullmäktige om fyra över-
gripande mål som ska fungera som viktiga signaler till 
nämnderna. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

De fyra fullmäktigemålen beskriver tillstånd och resultat 
som kommunen ska uppnå på några års sikt. Fullmäkti-
gemålen formuleras utifrån fyra perspektiv. 

• Medborgarfokus 
• Effektiva verksamheter 
• Samhällsutveckling 
• Medskapande medarbetare 

Nämnderna utgår från dessa fullmäktigemål både i sitt 
målarbete och i själva genomförandet av verksamheten. 
Kommunstyrelsen och nämnderna sätter sedan årligen 
mål för sina verksamheter, det vill säga vilket resultat 
som ska uppnås. Verksamhetens uppgift är att beskriva 
på vilket sätt (hur) det ska göras så att målet uppnås.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushåll-
ning
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.

För år 2016 har kommunfullmäktige gjort avsteg från 
det finansiella målet. För 2016 ska istället resultatet 
minst uppgå till det lagstadgade balanskravet. Det lag-
stadgade balanskravet innebär att resultatet ska vara po-
sitivt efter avdrag för samtliga realisationsvinster.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2016 
prognostiseras ett resultat om 33,0 mnkr ex-
klusive jämförelsestörande poster, vilket inne-
bär att resultatet blir 1,7 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. Bedömningen är att 9,6 mnkr 
behöver räknas av från balanskravet, vilket 
innebär att det prognostiserade balanskravs-
resultatet är 23,4 mnkr. 

Uppfyllt
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5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska 
minska 

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Sjukfrånvaron 
under perioden januari – juli 2016 är något 
högre (4,88 %) än under motsvarande peri-
od 2015 (4,74 %).  Prognosvärdet för helåret 
2016 förväntas bli något högre (4,90 %). 

Sjukfrånvaron redovisas i procent i stället för antal da-
gar eftersom det bättre tar hänsyn till olika sysselsätt-
ningsgrader och olika omfattning på sjukskrivningarna.

MÅLUPPFYLLELSE
Kommunen har för 2016 38 stycken nämndmål till-
hörande fyra nämnder: Kommunstyrelsen, Myndig-
hetsnämnden, Välfärdsnämnden och Överförmyndar-
nämnden. Målen är fördelade över fyra övergripande 
perspektiv med ett kommunfullmäktige mål kopplat till 
respektive perspektiv:

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

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

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hus-
hållning 

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

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Underskott 
prognostiseras inom Välfärdsnämnden, 
Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Hälsa och 
huvuduppdrag Lärande och familj) samt min-
dre underskott inom Myndighetsnämndens 
och Överförmyndarnämndens verksamheter.

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

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Välfärds-
nämnden och Kommunstyrelsen (Huvud-
uppdrag Hälsa och huvuduppdrag Lärande 
och familj) har redovisat sina åtgärdsplaner 
för Kommunstyrelsen.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla 
information om det verksamhetsmässiga och ekono-
miska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd. 

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga 
nämnder erhåller kontinuerlig information 
om såväl verksamhet som ekonomi. 

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan 
för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vid-
tas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har 
vidtagits och resultatet av dessa. 

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga 
nämnder har upprättat internkontrollplaner 
och uppföljningar ska rapporteras i samband 
med årsbokslutet. När brister upptäcks så 
vidtas åtgärder. 

Uppfyllt

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Ej uppfyllt
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Perspektiv Samhällsutveckling 
Kommunfullmäktiges mål: Arbeta aktivt för hållbar till-
växt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ung-
domsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och häl-
sostaden. 

Perspektiv Medskapande medarbetare. 
Kommunfullmäktiges mål: Vara en arbetsgivare som 
attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra 
medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och 
ges möjlighet att utvecklas.

Prognosen för helåret 2016 är att 33 mål helt eller delvis 
uppfylls (87%) och 5 mål blir ej uppfyllda (13%).

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Att ge olika former av stöd till den nya politiska organisa-
tionen har haft stort fokus. En utvärdering av satsningen 
på Ungdomsfullmäktige (ett opolitiskt ungdomsråd) vi-
sar att direktkontakten med tjänstepersoner och politiker 
har varit en framgångsfaktor. Ett exempel är de politiska 
beredningarna som träffat ungdomsfullmäktige och haft 
fokusgrupper där båda parter har varit mycket positiva 
till sättet att kommunicera på. Representanter för 500-
års jubileet och planenheten har träffat ungdomarna för 
dialog kring jubileet respektive utvecklingen av stations-
området. 

Hittills under året har fullmäktiges beredningar genom-
fört 16 medborgardialoger för att ta tillvara på medbor-
garnas synpunkter, kunskaper och idéer. 

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har 10 mål. Av dessa bedöms: 

• 5 helt uppfyllda
• 4 delvis uppfyllda
• 1 inte uppfyllda

Kommunövergripande
Ängelholmarna trivs i sin kommun och kommunen väx-
er. Vårens medborgarundersökning visar att förtroendet 
för Ängelholms kommun ökar. I de flesta kategorier lig-
ger Ängelholm snäppet bättre än övriga deltagande kom-
muner i samma befolkningsstorlek. En ytterligare bekräf-
telse på att Ängelholmarna trivs gavs i maj. För andra 
året i rad kom Ängelholm på en andraplats i kategorin 
landsbygdskommuner när tidningen Fokus och Handels-
högskolan i Jönköping utsåg Sveriges bästa boendekom-
muner. I Ängelholm nyregistreras fler företag per 1 000 
invånare än medelvärdet för riket och Skåne. Ängelholm 
behåller också sin 16:e plats i företagsklimatrankingen 
som Svenskt Näringsliv genomför. De faktorer som 
företagarna i Ängelholm ser som fortsatt viktiga för ett 
gott företagsklimat är snabba handläggningstider och en 
fortsatt kontinuerlig dialog med politiker och tjänsteper-
soner som gagnar etableringar och expansion.

Under 2016 har den nya service- och utvecklingsorga-
nisationen börjat sätta sig, men översyn av rutiner och 
utvecklade arbetssätt är ett fortgående arbete. Under 
våren startade EU-projektet Agila Ängelholm med en 
analysfas av kompetensutvecklingsbehov. Projektet 
kommer till exempel resultera i ett ledar- och medarbe-
tarutvecklingsprogram som syftar till att bland annat ge 
en ökad service och kvalitet till medborgarna.

Under året har partnerskapet Kraftsamling (närings-
livet, föreningslivet och kommunen) lanserat en idé-
bank genom vilken partners kan lämna idéer till nya 
Kraftsamlingsprojekt. Inom Kraftsamlingsprojekten 
”Projekt flyktingsamordning” genom ”Hjälp oss hjäl-
pa andra” har kommunen vänt sig till allmänheten för 
att hitta bostäder att hyra till nyanlända som anvisats 
till kommunen. Under hösten genomförs inspirations-
föreläsningar om flyktingsituationen för att bidra till 
en gemensam kunskapsbas bland kommunens anställ-

MÅLUPPFYLLELSE
Uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Kommunstyrelse 5 4 1
Myndighetsnämnd 8 2 1
Välfärdsnämnd 3 8 2
Överförmyndarnämnd 3 0 1
Prognos måluppfyllelse 18 15 5
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da och en utställning för alla om människor på flykt,  
”Välkommen till Sverige”.  Förberedelser är även gjorda 
under perioden för en uppstart av Integrationsprojektet 
”Kompis Sverige” som lanseras i september. 

Projekt ”500-års jubileet” har hittills under året haft en 
uppsjö av roliga och spännande evenemang i Ängelholm 
med omnejd. Jubileumsbidrag har också delats ut till lo-
kala föreningar som i sin tur arrangerar aktiviteter, bland 
många andra Ängelholms IF och FK Snapphanarna.

Huvuduppdrag Hälsa
Kundtjänst har arbetat med att effektivisera och stan-
dardisera ärendehanteringen för att optimera verksam-
heten och garantera likartade kvalitativa svar till kund. 
En kompetenshöjning i form av individuell coaching i 
bemötande vid besök och i telefonsamtal har ägt rum. 
Kundens perspektiv är hela tiden i fokus.

En åtgärdsplan för budget i balans har utarbetats för 
2016 – 2017 enligt målet om ett effektivt resursutnytt-
jande som ska främja en ekonomisk hållbarhet. Planen 
har fortlöpt under året där, bland annat, Trygghetsjour-
ens larmcentral har avvecklats. En översyn av externa 
placeringar, inköpsprocessen och införande av ett nytt 
arbetssätt gällande handläggning av bistånd och plane-
ring av hemtjänst pågår, lokaleffektivisering sker på sikt. 
Målet för 2016 bedöms delvis kunna uppnås. Under 
2016 bedömer inte huvuduppdraget att det blir möj-
ligt att få ner kostnaden per brukare i särskilt boende 
till riksgenomsnittet. Det beror bland annat på en lägre 
beläggning på särskilda boenden, vilket ökar kostnaden 
per brukare och att de statliga stimulansmedlen har an-
vänts till att öka bemanningen nattetid.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Under året har arbete pågått för att förbättra Individ 
och Familjs kvalitetsenkäter med målet att öka förstå-
elsen för brukarnas behov och perspektiv. Att erbju-
da en digitaliserad enkät som lätt nås via webben är ett 
exempel på denna satsning. De sociala verksamheterna 
har under året börjat identifiera möjliga insatser som är 
möjliga att sätta in i ett tidigt skede för att minska beho-
vet av försörjningsstöd.

Huvuduppdraget har arbetat aktivt med att identifiera de 
unga i kommunen som inte studerar eller har sysselsättning 
för att kunna erbjuda lämpliga aktiviteter. Kommunalt Ak-
tivitets-Ansvarssamordnare (KAA-samordnare) träffar i 
regel gymnasieelever före eller i samband med utskrivning 
(avhopp) och många i KAA-åtgärd har gjort en ny gymna-
sieansökan inför hösten. Förslag på åtgärder för besparing-
ar är lagt, men målet om en god ekonomisk hushållning 
med ett effektivt resursutnyttjande som främjar social håll-
barhet bedöms inte uppnås under 2016.

Huvuduppdrag Samhälle
En satsning på ökat öppethållande har genomförts ge-
nom att Stadsbiblioteket har öppet 12 timmar per vecka 
på vardagar utöver kl 8-17 och det finns två ”Meröp-
pet-bibliotek” i Hjärnarp och Strövelstorp (öppet alla 
kvällar och helger). Det innebär att medborgarna har 
en ökad tillgång till biblioteken 53 timmar/vecka utöver 
vardagar kl 8-17. Huvuduppdrag Samhälle har under 
året haft olika former av dialogmöten med medborgare, 
till exempel kultur- och idrottsforum, om Stationsområ-
det och öppna möten på biblioteket.

Huvuduppdrag Samhälle har inom ramen för målet om 
hållbar utveckling fortsatt att arbeta med Skånetrafiken 
för att öka kollektivtrafikresandet. En kampanj är ge-
nomförd för att öka användandet av det nya cykelga-
raget vid stationen. Resandet med stadsbussarna har 
minskat med 3,3 % perioden januari-juni 2016 jämfört 
med samma period 2015. Även regionbussarna har 
minskat med 9,9 % jämfört med samma period före-
gående år. Resande med seniorkort på regionbuss har 
däremot ökat med 16,3% och 10,3% på stadsbussarna 
jämfört med samma period föregående år.
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Huvuduppdrag Samhälle har en budget i balans med 
koppling till målen om ett effektivt resursutnyttjande 
som främjar ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Verk-
samheterna tittar kontinuerligt på olika tekniska lösning-
ar i avsikt att effektivisera verksamheterna. Exempelvis 
sker ogräsbekämpning med hetvatten, vilket är en miljö-
vänlig metod och även mycket snabbare än att ogräsren-
sa mekaniskt. Styrsystem för gatubelysningen har testats 
och tester genomförs också på gatubelysning som drivs 
kombinerat av sol- och vindenergi.

Huvuduppdrag Samhälle arbetar med hållbar tillväxt och 
utveckling av Ängelholm genom stora investeringspro-
jekt som till exempel Fridhemsområdet, Stationsområdet 
och utbyggnad av reningsverk. Projekt för att inkludera 
det sociala och kulturella hållbarhetsperspektivet i de-
taljplaneskedet har initierats under perioden. Årets med-
borgarundersökning visar att medborgarna är mer nöjda 
än föregående år med både kulturutbud och idrotts- och 
motionsanläggningar i Ängelholm. Det främjar målet 
om en god boendemiljö och en positiv utveckling med 
goda förutsättningar för närings- och föreningslivet.

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Myndighetsnämnden har 11 mål. Av dessa bedöms: 

• 8 helt uppfyllda
• 2 delvis uppfyllda
• 1 inte uppfyllda

Ängelholm behåller sin 16:e plats i företagsklimatran-
kingen som Svenskt Näringsliv anordnar. Under året 
har arbete genomförts för att förbättra informationen 
på kommunens webb och skapa mer förståeliga texter i 
ansökningsmallar, med syfte att uppnå målet att ha tyd-
liga ramar kring myndighetsutövningen. Enligt SKL:s 
senaste undersökning Företagsklimat Insikten (Öppna 
Jämförelser), så är företagarna minst nöjda med tiden för 
handläggningen och handläggarnas kunskaper om före-
tagens förutsättningar och villkor. De är samtidigt rela-
tivt nöjda med handläggarnas attityder, deras kunskap 
om lagar och regler, möjligheten att komma i kontakt 
med rätt personer via e-post samt möjligheter att hämta 
blanketter med mera från webben.

Målet att erbjuda en rättsäker verksamhet genom att 
minimera antal beslut med formella fel, ge korrekta och 
likartade bedömningar och verka för att det ska vara lätt 
att göra rätt, bedöms uppfyllas. Kontinuerlig kompe-
tensutveckling äger rum och arbetslag växlar regelbun-
det för att öka lärandet och säkra en likartad handlägg-
ning av ärenden. Under året har en satsning på Klartext 
genomförts för alla mallar som sökanden använder. Om 
till exempel en bygglovsansökan som skickas in inte är 
komplett skickas ett brev till sökanden med beskrivning 
om hur ansökan ska kompletteras.

Miljö och bygg ingår i huvuduppdrag Samhälle och 
verksamheterna arbetar gemensamt för att uppnå målet 
att miljöfrågorna ska ha större fokus i samhällsutveck-
lingen, exempelvis i detaljplaneprocesser och genom 
att bevara och skydda tätortsnära naturområden. Kam-
panjen Pendla med cykel genomfördes under våren för 
att få fler att upptäcka möjligheten att cykla till jobbet. 
Ängelholm landar på plats 135 i årets kommunranking - 
Bästa miljökommun. Det innebär att kommunen halkar 
ner några placeringar från föregående år då Ängelholm 
kom på plats 118. Kommunrankingen görs av Aktuell 
Hållbarhet (tidigare Miljöaktuellt) och den baserar sig 
på ett stort antal frågor, allt från exploatering av jord-
bruksmark och förnybar energi till ekologisk mat och 
hållbar upphandling. Målet att inga inomhusmiljöer i 
bostäder ska ligga över riktvärden för hälsovådligt bul-
ler bedöms inte uppfyllas under 2016. Kommunen har 
under året fått ökat antal klagomål på hög bullernivå 
när det gäller tågtrafik. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Välfärdsnämnden har 13 mål. Av dessa bedöms: 

• 3 helt uppfyllda
• 8 delvis uppfyllda
• 2 inte uppfyllda

Den nya organisationen ger bättre förutsättningar för 
att få ett starkare resultat kring upplevd delaktighet 
hos brukare och elever, vilket gagnar det förebyggan-
de arbetet och tidiga insatser. Arbete pågår för att öka 
delaktighet och inflytande inom Verksamhetsområde 
Funktionsstöd. I skolverksamheterna behöver arbetet 
med upplevd delaktighet främst stärkas bland de äldre 
eleverna (från åk 6 och uppåt). 

Ett exempel på ett prioriterat område, kopplat till må-
let om ökad tolerans, är pojkars och flickors lika rätt 
till lärande. Under året har arbete genomförts för att 
publicera en bok som bygger på elevers arbete med 
mångfald och tolerans. Verksamheternas arbete med 
tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering följs 
upp under senhösten. Kommunen följer den nationel-
la trenden med en minskad andel elever som når kun-
skapsmålen i alla ämnen. Parallellt pågår en utveckling 
sedan ett par år tillbaka att elevernas genomsnittliga 
meritvärde ökar. Ängelholm har noterat samma utveck-
ling inom båda områdena. Under hösten pågår en för-
djupad analys av vilka faktorer som har varit av betydelse 
för utvecklingen i Ängelholm. 

Individ- och familjeomsorgsverksamheterna arbetar mål-
inriktat med att institutionsplacering ska utgöra sista al-
ternativ vid placering. Verksamheterna har uppdraget att 
hitta och föreslå de mest kvalitativa och kostnadseffekti-
va lösningarna för att uppnå detta. Trots detta görs be-
dömningen att det blir svårt att nå det uppsatta målvärdet 
gällande antalet institutionsplaceringar (dygn). Verksam-
heten arbetar ständigt med att ta fram boendeplatser för 
målgruppen och erbjuder den enskilde de lediga platser 
som blir tillgängliga.  Det finns ett tiotal beslutade ären-
den som dock ännu inte är verkställda. Målet bedöms 
därför inte uppnås under 2016. En ny gruppbostad med 
cirka 4-6 platser är tänkt att öppna i början av 2017.

Gymnasieskolans mål att stimulera elever att välja rö-
relseaktiviteter som tillval under alla tre läsåren uppnås 
inte. Bara en liten andel väljer rörelseaktivitet som till-
val. Huvuddelen av elevernas tillval bygger istället på att 
förbättra sin behörighet inför fortsatta studier.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Överförmyndarnämnden har 4 mål. Av dessa bedöms:

• 3 att bli helt uppfyllda
• 0 att delvis bli uppfyllt
• 1 att inte bli uppfyllt

Under 2016 har överförmyndarverksamheten haft en 
ökad mängd ärenden. Det har medfört att antalet gran-
skande ärenden per den sista augusti inte uppnådde 
målvärdet om mer än 85 % granskade ärenden. Målen 
om rekrytering av gode män och utbildning är uppfyll-
da. Utbildning om mottagande av ensamkommande 
barn har genomförts vid tre tillfällen under våren, då 
just dessa ärenden ökat markant Rekryteringar av gode 
män är genomförda. Målet att klara av delegationsä-
renden inom utsatt tid prognostiseras uppfyllas under 
2016.
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Ängelholms kommun har under året gjort en förtida 
inlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden 
till ett belopp av 245,0 mnkr samt därtill tillkomman-
de särskild löneskatt på 59,4 mnkr (total kostnad 304,4 
mnkr). Inlösen har skett genom köp av en pensionslös-
ning, vilket kommer att medföra minskade kostnader 
för pensionsutbetalningar under kommande år. Redo-
visningsmässigt innebär inlösen av de intjänade pen-
sionsrätterna att kostnaden för framtida pensionsutbe-
talningar belastar 2016. Bokslutet för perioden januari 
- augusti 2016 uppvisar ett resultat på -230,4 mnkr, in-
klusive inlösen av pensioner.

Pensionsinlösen betraktas som en jämförelsestörande 
post och kostnaden kan dras av från balanskravsresul-
tatet som därmed blir positivt. Kommunens resultat ex-
klusive jämförelsestörande poster uppgår till 74,0 mnkr, 
att jämföra med 41,9 mnkr för samma period föregå-
ende år. 

Prognosen för helår 2016 är ett resultat på 33,0 mnkr 
exklusive jämförelsestörande poster. Det kan jämföras 
med budgeten som uppgår till 6,4 mnkr. Prognosen av-
viker därmed positivt mot budget med 26,6 mnkr. Av-
vikelsen är i huvudsak kopplad till nämndernas negativa 
budgetavvikelse i den skattefinansierade verksamheten 
(-17,4 mnkr) och realisationsvinster i exploaterings-
verksamheten (+32,3 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 
ska inte ingå i resultatet vid avstämning 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 2016 gjor-
des ett avsteg från det långsiktiga finansiella målet, vil-
ket innebär att kommunens resultat ska uppgå till minst 
det lagstadgade balanskravet. Den nuvarande progno-
sen ger ett resultat för helåret på 33,0 mnkr exklusive 
jämförelsestörande poster och ett balanskravsresultat 
på 23,4 mnkr. 

Balanskravsavstämning
mnkr

Prognos 
helår 2016

Utfall helår 
2015

Årets resultat enligt resulta-
träkningen -271,4 15,8

- reducering av samtliga realisa-
tionsvinster -9,6 -7,7

- justering för jämförelsestö-
rande poster (förtidsinlösen av 
pensionsrätter, inkl löneskatt)

304,4 -

Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar 23,4 8,1

Medel till resultatutjämningens-
reserven - -

Medel från resultatsutjämnings-
reserven - -

Årets balanskravsresultat 23,4 8,1
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Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäk-
ter utvecklats i kommunen. Kommunens kostnader 
enligt prognos för 2016 (exklusive jämförelsestörande 
poster) är något mindre (7 mnkr) än skatteintäkterna 
för motsvarande period, vilket är något bättre utfall än 
förra året.

BUDGETAVVIKELSE, DRIFTSREDO-
VISNING
Kommunövergripande poster och finan-
siering (+41,4 mnkr) 

Kommunens skatter och generella statsbidrag förväntas 
bli -1,6 mnkr lägre än budgeterat. Det är en försämring 
med 10,0 mnkr jämfört med föregående skatteprognos, 
då det prognostiserades ett överskott om 8,4 mnkr. Hu-
vudanledningen till den försämrade prognosen är att 
det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2015 
är lägre än förväntat.

Under 2015 fick Ängelholms kommun ett tillfälligt 
generellt statsbidrag om 11,0 mnkr med anledning av 
den uppkomna flyktingsituationen. En trettondel av 

intäkten (0,8 mnkr) periodiserades till år 2015 medan 
resterande del (10,2 mnkr) periodiserades till år 2016 
enligt de redovisningsrekommendationer som finns för 
kommuner. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 
att fördela 9,3 mnkr av statsbidraget till verksamheter-
na. Återstående 0,9 mnkr redovisas som ett överskott i 
prognosen i väntan på beslut.

Kommunen har anpassat sina redovisningsprinciper 
enligt gällande rekommendationer för exploateringsre-
dovisning. Detta innebär att realisationsvinster från ex-
ploateringsprojekt från tidigare år kommer att redovisas 
2016. Det finns också realisationsvinster som uppkom-
mit under innevarande år. Totalt beräknas vinsterna för 
exploateringsprojekten uppgå till 32,3 mnkr, varav 12,7 
mnkr avser realisationsvinster från föregående år.

En positiv avvikelse om 4 mnkr väntas för personalom-
kostnader. Huvudorsakerna är lägre kostnader för av-
talsförsäkringar och att den sänkta arbetsgivaravgiften 
för unga delvis fanns kvar till och med maj månad.

Utdelningen från Ängelholmshem uppgår till 7,7 mnkr 
för föregående räkenskapsår. Budgeterat är 5 mnkr, vil-
ket innebär ett överskott på 2,7 mnkr. Kommunen har 
fått överskottsutdelning på 2,5 mnkr från kommunägda 
kreditgivaren Kommuninvest eftersom kommunen nu 
fullgjort sina medlemsinsatser fullt ut. 

Lägre intäkter för internränta från huvuduppdrag Sam-
hälle med anledning av en lägre investeringstakt innebär 
en negativ intäktsavvikelse mot budget på -1,3 mnkr. 
En reservpost för avskrivningar kommer inte behövas 
tas i anspråk under året, vilket genererar ett överskott 
om 1,1 mnkr.

Intäkter för tomträttsavgälder beräknas uppgå till 0,8 
mnkr. Dessa har inte varit budgeterade.
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Kommunfullmäktige (+6,2 mnkr) 
I Kommunfullmäktiges budget 2016 fanns en reserv 
avsatt på 4,5 mnkr för nya gruppbostäder. Efter att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Välfärdsnämndens 
framställan om omdisponering av budgetmedel mot-
svarande 3,0 mnkr för att täcka merkostnader i avvak-
tan på färdigställandet av nya gruppbostäder, återstår 
1,5 mnkr av budgeten.

Medel för drift av det nya badhuset Vattenhuset finns 
avsatta under Kommunfullmäktige från och med ok-
tober 2016. För 2016 innebär det 4,7 mnkr. Eftersom 
badhuset inte kommer att vara färdigt före årsskiftet re-
dovisas dessa medel som ett överskott.

EKONOMISK AVVIKELSERAPPORT 

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr
Skattefinansierad verksamhet

Utfall
2016-08-31

Budget
helår 2016

Prognos
helår 2016¹ Avvikelse

Kommunfullmäktige -3,1 -42,0 -35,8 6,2
Kommunstyrelse -538,3 -846,1 -847,1 -1,0
Myndighetsnämnd -7,5 -12,2 -13,0 -0,8
Välfärdsnämnd -695,5 -1 055,8 -1 076,7 -20,9
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd -3,9 -3,0 -3,9 -0,9
Summa styrelse och nämnd -1248,3 -1959,1 -1976,5 -17,4
Kommunövergripande/finansiering 1 323,4 1 970,3 2 011,7 41,4
Summa skattefinansierad verksamhet 75,1 11,2 35,2 24,0

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA -1,1 -4,8 -2,2 2,6
Summa avgiftsfinansierad verksamhet -1,1 -4,8 -2,2 2,6

Summa Ängelholms kommun 74,0 6,4 33,0 26,6

ORGANISATORISK UPPDELNING
mnkr
Skattefinansierad verksamhet

Utfall
2016-08-31

Budget
helår 2016

Prognos
helår 2016¹ Avvikelse

Politisk organisation -13,6 -54,9 -49,6 5,3
Lärande och familj -723,2 -1 100,0 -1 122,4 -22,4
Hälsa -332,9 -496,6 -503,5 -6,9
Samhälle -105,1 -180,4 -175,3 5,1
Kommundirektör -25,9 -36,6 -36,6 0,0
Servicestöd -47,6 -90,6 -89,1 1,5
Summa verksamhet -1248,3 -1959,1 -1976,5 -17,4
Kommunövergripande/finansiering 1 323,4 1 970,3 2 011,7 41,4
Summa skattefinansierad verksamhet 75,1 11,2 35,2 24,0

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsutveckling, VA -1,1 -4,8 -2,2 2,6
Summa avgiftsfinansierad verksamhet -1,1 -4,8 -2,2 2,6

Summa Ängelholms kommun 74,0 6,4 33,0 26,6

1 Prognosen och utfallet för 2016 är exklusive jämförelsestörande poster.
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Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr) 
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (0 mnkr) 
Inga avvikelser finns mot budget. 

Huvuduppdrag Lärande och familj (-1,5 mnkr) 
Försörjningsstödsverksamheten prognostiserar en ne-
gativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr. Avvikelsen förkla-
ras av att etableringsersättning från Arbetsförmedlingen 
upphört för cirka 20-25 individer. Avvikelsen bedöms 
stanna vid -2,0 mnkr medräknat att andra ersättningar 
kommer att utgå där försörjningsstöd är komplement 
till försörjning. 

Vuxenskolan och arbetsmarknadsenheterna visar ett 
överskott vid årets slut på 0,5 mnkr. Detta på grund av 
ett effektivt nyttjande av statsbidrag för yrkesvux och 
vuxlärling. 

Huvuduppdrag Hälsa (-6,9 mnkr)
Den 1 januari 2015 sjösattes den nya organisationen, 
huvuduppdrag Hälsa, med ett underskott från 2014 på 
-13,5 mnkr. En plan för att få en budget i balans inom 
tre år utarbetades. Planen följs och åtgärder har under 
2015 verkställts för att minska underskottet. Vid bokslut 
2015 hade underskottet minskat med 3,7 mnkr till -9,8 
mnkr. En detaljerad åtgärdplan med konsekvensbeskriv-
ning är utarbetat för 2016-2017, prognosen för 2016 är 
-6,9 mnkr. Inom huvuduppdraget pågår arbete för att 
effektivisera verksamhetens processer och därigenom 
hitta åtgärder för att nå och upprätthålla en ekonomi i 
balans. 2017 bedöms huvuduppdrag Hälsa nå detta mål.

Förra årets avvikelse inom uppdrag och stöd förväntas 
minska genom införandet av nytt arbetssätt gällande 
handläggning av bistånd och planering av hemtjänst. 
Vidare pågår en översyn av Hälsas externa placeringar 
där möjligheten att hitta interna lösningar utreds, vilket 
alltid ska prövas först. Trygghetsjourens larmcentral har 
avvecklats för att istället anslutas till en trygghetscentral 
i extern regi. Detta skedde i samband med övergången 
till digitala trygghetslarm. Den förändrade organisatio-
nen och smärre justeringar ger ytterligare samordnings-
vinster. Åtgärdsförslaget förväntas få full effekt inom 
uppdrag och stöd och ger då ett överskott med 3,0 mnkr.

Det pågår en digitalisering av hela äldreomsorgen, vil-
ket sker successivt under 2016. Digitaliseringen är inte 
helt genomförd förrän november månad 2016, vilket 
betyder att den planerade besparingen i åtgärdsförslaget 
2016/2017 inte kan uppnås förrän 2017. Vidare saknar 
huvuduppdrag Hälsa ett verksamhetsspecifikt besluts-
stöd som kommer på plats i början av 2017. Inom sär-
skilt boende har Viktoriagården varit kostnadsdrivande 
under 2016. Viktoriagårdens lokaler är inte optimalt dis-
ponerade och logistiken på vårdboendet är försvårande 
gällande personalbemanning. En omdisponering av sex 
lägenheter för att effektivisera såväl verksamhet som 
lokalutnyttjande genomförs under hösten och förvän-
tas ge full effekt 2017. Då full effekt av åtgärdsförslaget 
inom hemtjänst och särskilt boende inte kan uppnås 
under 2016 är prognosen -9,9 mnkr, där -6,8 mnkr är 
hänförbara till hemtjänsten och -3,1 mnkr till särskilt 
boende.

Huvuduppdrag Samhälle (+5,9 mnkr) 
I prognosen lämnas en positiv avvikelse mot budget 
om 5,9 mnkr. Förklaringen är helt och hållet lägre ka-
pitalkostnader än budgeterat. Orsaken till det är att in-
vesteringsnivån 2015 blev lägre än tidigare prognosti-
serat och att flera av dessa projekt inte avslutades vid 
årsskiftet, vilket följaktligen medför lägre kostnader för 
avskrivningar och internränta.

Kommunledning (0 mnkr) 
Inga avvikelser finns mot budget.

Servicestöd (+1,5 mnkr) 
Servicestöd prognostiserar ett överskott för 2016 mot-
svarande 1,5 mnkr. Av överskottet är 1,0 mnkr koppla-
de till fastigheternas konsumtionsavgifter. Återstående 
överskott, 0,5 mnkr, beror på att flera tjänster inom de 
tre olika verksamhetsområdena i Servicestöd är eller har 
varit vakanta under delar av året. 

Myndighetsnämnden (-0,8 mnkr) 
Den prognostiserade budgetavvikelsen uppgår till -0,8 
mnkr. Underskottet består av kostnader utöver budget 
för bostadsanpassning om -0,4 mnkr och lägre intäkter 
än budgeterat för miljö- och livsmedelstillsyn om -0,4 mnkr.
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Välfärdsnämnden (-20,9 mnkr) 
Det samlade prognostiserade underskottet för Väl-
färdsnämnden uppgår till -20,9 mnkr. 

Verksamhetschefer inom Lärande och familj har bered-
skap under kvällar och helger vilket genererar extra er-
sättning som inte är budgeterad, sammanlagt -0,5 mnkr. 
Huvuduppdragets hyreskostnader gentemot Ängel-
holmslokaler har förändrats och innebär merkostnader 
för verksamheten. Behov av lokalanpassningar, som 
uppkommer under året och beställs av huvuduppdra-
get, finansieras fullt ut av välfärdsnämnden. I nuvaran-
de prognos beräknas dessa merkostnader till -1,0 mnkr. 

År 2012 påbörjade Ängelholms kommun satsningen 
”En dator per elev” inom grundskola och gymnasie-
skola. Införandet har skett successivt och från år 2015 
har alla elever tillgång till en egen dator. För år 2016 för-
väntas ett underskott på -1,2 mnkr som har sin grund 
i ett ökat elevantal. Inom verksamhetsområdet försko-
la och skola finns också underskott motsvarande -0,9 
mnkr för besparingsuppdrag från huvuduppdragsled-
ningen som inte är verkställda.

Anläggningsboendet som Migrationsverket har öpp-
nat på Valhall innebär ett ökat mottagande av barn och 
elever i förskola och skola.  Flertalet av eleverna är i 
asylprocessen vilket innebär att Migrationsverket finan-
sierar stora delar av kostnaden. Inom förskolan bedrivs 
verksamhet i Strövelstorp men även i Skälderviken har 
verksamhet för åldersgruppen 1-5 år startats under 
augusti. Verksamhetsområdet har fått ta del av det ge-
nerella statsbidraget som tilldelats kommunen för att 
täcka merkostnaden.

Antalet barn och elever har under året successivt ökat 
både inom kommunal och fristående förskola/skola. 
Resursfördelningen, som bygger på demografisk ut-
veckling, täcker inte verksamhetens kostnader även om 
intäkterna för barnomsorgsavgifter minskar den nega-
tiva avvikelsen.  Underskottet uppskattas till -1,4 mnkr.

Verksamhetsområdet gymnasieskolan prognostiserar 
ett underskott vid årets slut på -2,4 mnkr. Av denna 
avvikelse utgör den egna kommunala gymnasieskolan 
-0,4 mnkr på grund av en högre lärartäthet jämfört med 
budget inom introduktionsverksamheten för nyanlän-
da. Gymnasieskolan har fått ta del av det statsbidrag 
som kommunen blev tilldelad för ökade kostnader för 
nyanlända, vilket i stor utsträckning balanserar upp un-
derskottet för introduktionsverksamheten. 

Inför budget 2016 gjordes en neddragning av den in-
terkommunala ersättningen och friskolebidragen inom 
gymnasieskolan på 0,9 mnkr. Då bland annat färre elev-
er från andra kommuner går i den kommunala skolan i 
Ängelholm har denna besparing inte kunnat uppfyllas. 
Prognosen visar på ett budgetunderskott om -2 mnkr 
för 2016.

Verksamhetsområdet Individ och familj arbetar aktivt 
med att hitta insatser i öppna former och prövar nog-
grant behovet av dygnsvård. Hemmaplanslösningar 
ska erbjudas i första hand om inte skyddsbedömning 
visar på annat behov. Gällande institutionsplaceringar 
förväntas ett budgetmässigt underskott uppgående till 
-0,75 mnkr inom respektive verksamhet för barn och 
unga och vuxna. Överskott motsvarande 1,0 mnkr 
finns inom extern öppenvård. En del av placeringar-
na övergår till familjehemsvård samtidigt som behovet 
av familjehem ökat betydligt. Bristen på arvoderade  
familjehem har lett till en ökning av konsultstödda fa-
miljehem, vilket generar högre kostnader. Det ökade 
mottagandet av ensamkommande barn har lett till en 
ökad efterfrågan på familjehem generellt. Både arvo-
derade familjehem och konsultledda familjehem är en 
mycket eftertraktad vårdform, vilket driver upp den 
genomsnittliga dygnskostnaden. Målsättningen är, trots 
svårigheterna, att minska de konsultledda familjehems-
placeringarna till förmån för arvoderade. Beaktat insat-
ta åtgärder prognostiseras ett budgetunderskott mot-
svarande -3,5 mnkr. 

Ett medvetet arbete att minska antalet HVB-placering-
ar genomförs till förmån för familjehemsplaceringar. 
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Utredningsenheten har haft hög personalomsättning 
under de senaste två åren, vilket medfört rekryterings-
svårigheter och förlust av kompetenser. Förlusten av 
kompetenser har medfört att inhyrd personal och i viss 
mån överanställning behövts göras för att klara grund-
uppdragen. Det pågår ett arbete för att bli en attraktiva-
re arbetsgivare i syfte att minska personalomsättningen 
både på kort och på lång sikt. Budgetavvikelse på -0,5 
mnkr är upptaget i prognosen.

Inom verksamheten finns även personer med psykis-
ka funktionshinder som har rätt till insatser enligt la-
gen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Arbete pågår för att hitta hållbara lösningar för 
dessa berörda individer. Tillgången på gruppboenden 
och bostäder med särskild service påverkar markant 
den totala kostnadsbilden. Prognostiserat underskott 
avseende placeringskostnader LSS-personkrets är -1,0 
mnkr. Ett nytt gränssnitt mellan Individ- och familj och 
funktionsstöd har fråntagits, och översyn av kostnader 
utifrån gränssnittet pågår.   

Enligt nya prognoser från Migrationsverket med tre oli-
ka scenarion förväntas inte mottagandet öka i samma 
takt som föregående år men beredskapen ska finnas. In-
tegrationsverksamheten prognostiserar en budget i ba-
lans under förutsättning att beräknade intäkter erhålls 
från Migrationsverket samt att det erforderliga lokalbe-
hovet tillgodoses framgent. 

För verksamhetsområde Funktionsstöd beräknas efter 
augusti månad ett budgetmässigt underskott vid årets 
slut uppgående till -8,0 mnkr. Detta innebär att prog-
nossiffran har kunnat förbättras med 3,0 mnkr jämfört 
med föregående prognos. Orsaken till det förbättrade 
resultatet är dels överskott på tilläggsmedel som tillför-
des verksamhetsområdet under våren för att finansiera 
ökade kostnader inom bostäder med särskild service, 
dels retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan av-
seende rättsliga processer som dömts till kommunens 
fördel.

Inom insatsformen personlig assistans beräknas ett un-
derskott uppgående till -5,3 mnkr. Det kan noteras att 

rättsväsendet i två ärenden gällande assistansersättning 
dömt till kommunens fördel gentemot Försäkringskas-
san. Dock har under juni månad verkställighet påbör-
jats av ett nytt och mycket omfattande assistansärende 
(7,5 tjänster) där Försäkringskassans beslut om assistan-
sersättning är negativt. 

Behovet av nya gruppbostäder är akut inom verksam-
hetsområdet. I avvikelserapporten har upptagits ett un-
derskott inom denna insatsform på -1,7 mnkr. Orsaken 
är två nya beslut där den enskilde beviljats egen bostad 
med dygnet runt bemanning. Vidare har det tillkommit 
två beslut där verkställighet initialt måste ske genom ex-
terna placeringar. Under sista kvartalet 2016 kommer 6 
nya gruppbostadsplatser att tas i bruk på Viktoriagår-
den i Vejbystrand. Detta kommer att minska risken för 
externa placeringar samt risken för särskild avgift för ej 
verkställda beslut. 

Inom verksamhetsområdet har kostnader för hem-
tjänstinsatser till personer som tillhör personkretsen 
LSS ökat under året. I dagsläget beräknas ett underskott 
för dessa insatser till -1,0 mnkr.

Valnämnden (0 mnkr) 
Inga avvikelser finns mot budget. 

Överförmyndarnämnden (-0,9 mnkr) 
Överförmyndarnämnden har kostnader för en hand-
läggartjänst utöver budget enligt beslut i Kommunsty-
relsen den 25 september 2015 samt kostnader utöver 
budget för uppdragstagare. Detta till följd av en mycket 
större ärendemängd. Merkostnaden beräknas uppgå till 
-0,9 mnkr. 

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp 
(2,0 mnkr) 
Budgetavvikelsen för VA-verksamheten beräknas ham-
na på -2,2 mnkr, vilket är 2,6 mnkr bättre än budgete-
rat. Förklaringen till det är att avskrivningskostnaderna 
väntas bli 2,4 mnkr lägre än budgeterat, vilket i sin tur 
beror på att investeringsnivån 2015 blev lägre än prog-
nostiserat och att flera av dessa projekt inte avslutades 
vid årsskiftet. 
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Den pågående renoveringen av reningsverket väntas 
bli dyrare än beräknat på grund av en oförutsedd sane-
ring av asbest i byggnaden. Ett underskott på -1,5 mnkr 
väntas uppkomma till följd av saneringen och ingår i 
prognosen.

Positiva avvikelser till följd av lägre räntekostnader på 
omsatta lån (0,4 mnkr), personalvakanser (1,1 mnkr) 
och högre anslutningsavgifter än beräknat (0,2 mnkr) 
ingår också i prognosen. 

INVESTERINGAR
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 270,2 mnkr år 
2016. Helårsprognosen för årets investeringar uppgår 
till 207,6 mnkr, vilket är 62,6 mnkr lägre än budgeterat. 
Överskottet inom de skattefinansierade investeringarna 
uppgår till 52,7 mnkr och inom den avgiftsfinansierade 

VA-verksamheten till 9,9 mnkr.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Lärande och 
familj utgörs i huvudsak av medel för inventarieran-
skaffning inom förskola, grundskola samt gymnasie-
skola. Vidare finns medel motsvarande 4,2 mnkr upp-
tagna för inköp av elevdatorer inom ramen för ”en 
dator per elev”. 

Helårsprognosen för huvuduppdrag Lärande och fa-
miljs investeringsbudget visar ett överskott jämfört med 
budget på 2,0 mnkr. Överskottet beror på att medel för 
inventarier och elevdatorer inte behöver tas i anspråk 
fullt ut inom förskola och skola.

Huvuduppdrag Hälsa
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Hälsa utgörs 
av medel för IT-investeringar, larmanläggningar och 
inventarier. Helårsprognosen innebär att investerings-
nivån kommer motsvara budgeterade medel. 

IT-investeringarna är i huvudsak kopplade till det nya 
arbetssättet inom hemtjänsten medan inventarieinkö-
pen mestadels avser inköp av inventarier till de särskilda 
boendenas gemensamhetslokaler.

Huvuduppdrag Samhälle 
Helårsprognosen för huvuduppdrag Samhälles investe-
ringsnivå är på 108,7 mnkr. Det är 43,9 mnkr lägre än 
budgeterad investeringsnivå. I prognosen ingår även 
nettoinkomster för mark- och exploateringsprojekt på 
+17,7 mnkr. Exklusive dessa nettoinkomster skulle 
budgetavvikelsen bli lägre.

Projektet Skäldervikens IP påbörjas först i höst, vilket 
gör att endast 0,5 mnkr av budget på 1,8 mnkr nyttjas 
i år. 

Utgifter för pågatågsstationen i Barkåkra, som slutför-
des år 2015, ingår med 22,2 mnkr på grund av att Tra-
fikverkets rekvisitioner släpar efter. 
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Större investeringsprojekt som genomförs i år är Tull-
portsbron för 16,0 mnkr, Upprustning gatubelysning 
för 10,8 mnkr, Landshövdingevägen för 5,4 mnkr (-1,4 
mnkr jämfört med budget), Åsbogatan för 7,2 mnkr 
(-1,2 mnkr), Utveckling av Rönneå för 5,1 mnkr, samt 
Broupprustning för 5 mnkr. Projektet Anläggning nya 
träningsplaner beräknas ha utgifter i år på 12,0 mnkr 
och slutförs nästa år för totalt 30 mnkr. 

Servicestöd
Investeringsnivån bedöms ligga 6,8 mnkr lägre än bud-
geterat. Det beror dels på att 3,0 mnkr ligger budgete-
rade för stadshusets ombyggnad. Eftersom stadshuset 
inte kommer att renoveras används inte dessa medel.
Medel för digitala infartsskyltar kommer inte att använ-
das under året. Investeringar i kommunens egna fastig-
heter bedöms också bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat.

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och 
avlopp
Prognosen är att de avgiftsfinansierade investerings-
projekten kommer att uppgå till 79,2 mnkr. Det är 9,9 
mnkr lägre än budgeterad investeringsnivå. 

Utbyggnaden inom de så kallade Stora VA-projekten är 
i år budgeterade till 33,2 mnkr och utgifterna vid årets 
slut väntas uppgå till 34 mnkr. Avvikelsen beror dels 
på tilläggsarbeten inom projektet Ny vattenledning Gå-
narp-Hjärnarp, och dels på att man valt en annan och 
totalt billigare lösning för S11 Reningsverket-Varvsvä-
gen, vilket gör att detta slutförs i år med medel som 
ligger i plan för 2017-2018. 

Andra stora projekt som genomförs i år är Bjärevä-
gen-Lingvägen för 6,0 mnkr, Landshövdingevägen för 
3,0 mnkr, samt Åsbogatan för 4,3 mnkr. Projektet Fö-
retagargatan med en budget på 6,0 mnkr har senarelagts 
och påbörjas först i november, vilket medför att endast 
1,0 mnkr nyttjas i år.

NETTOINVESTERING 

mnkr
Utfall 
2016-
08-31

Budget 
helår 
2016

Prognos 
helår 
2016

Avvi-
kelse

Skattefinansierad 
verksamhet
Lärande och familj 3,5 11,5 9,5 2,0
Hälsa 2,0 3,4 3,4 0,0
Samhälle 49,2 152,6 108,7 43,9
Kommundirektör 0,0 0,0 0,0 0,0
Servicestöd 1,3 13,6 6,8 6,8
Summa skattefi-
nansierad verk-
samhet

56,0 181,1 128,4 52,7

Avgiftsfinansierad 
verksamhet
Kommunstyrelse, 
VA

27,9 89,1 79,2 9,9

Summa avgiftsfi-
nansierad verk-
samhet

27,9 89,1 79,2 9,9

Summa  
Ängelholms kommun 83,9 270,2 207,6 62,6
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KONCERNFÖRETAG
Det finns kommunala åtaganden utanför den kom-
munala förvaltningen som kommunen helt eller delvis 
äger. Koncernföretag är enheter där kommunen har ett 
bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga 
där röstandelarna uppgår till 20 % eller mer. 

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen 
och bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommu-
nens aktieinnehav i Ängelholmshem uppgår till över 
99,9 procent. Ängelholmshems helägda dotterbolag 
Ängelholmslokaler äger och förvaltar merparten av 
kommunens verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 
2012/2013. Ängelholmshem har ytterligare ett helägt 
dotterbolag, Ängelholms Fastighetsstruktur, där ingen 
verksamhet har bedrivits hittills under året.

Ängelholmshemkoncernen äger, driver och förvaltar 
bostäder samt lokaler för Ängelholms kommuns verk-
samheter. Vid årsskiftet 2015 uppgick antalet förvaltade 
bostadslägenheter till 3 024 och antalet förvaltade verk-
samhetslokaler till 95, varav bolaget äger 68. Förvaltad 
lokalyta uppgick till cirka 216 000 m2.

AB Ängelholmshem 
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahål-
la bostäder för kommunens invånare. Ängelholm växer 
befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter 
är fortsatt stor. Ängelholmshem är den största ägaren 
av bostadsfastigheter i Ängelholm. Ängelholmshem har 
näst intill 100 % i uthyrningsgrad. Bolaget har för när-
varande en kö på ca 6 500 personer.

Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 13,9 
mnkr före skatt. Avvikelser mot budget per 2016-08-31 
är totalt +0,4 mnkr. Bolagets nettoinvesteringar fram 
till augusti 2016 uppgår till 73 mkr och utgörs i första 
hand av kostnader för nybyggnation Klockargården 28 
mnkr, kvarteret Saftstationen 4 med 11 mnkr, fiberut-
byggnad 14 mnkr, byte av fönster och kulvertar 9 mnkr 
samt balkongrenoveringar 4 mnkr. Bolaget prognosti-
serar nettoinvesteringar för 2016 på totalt 162 mnkr, 
vilket kan jämföras med 2015 då investeringarna upp-
gick till 159 mnkr. 

Nya bostäder
Under 2015 färdigställde Ängelholmshem 75 nya hyres-
lägenheter och bolaget fortsätter att bygga nya bostäder 
för att utveckla Ängelholms kommun. Just nu pågår 
byggnation av 24 lägenheter i projektet Klockargården 
etapp 1 i Strövelstorp. Inflyttning kommer att ske i de-
cember 2016. Uthyrning pågår och förhoppningen är 
att allt kommer att vara uthyrt till inflyttningen. Klock-
argården etapp två har inflyttning i juni 2017 och utgörs 
av 24 lägenheter. Totalt innehåller Klockargården 48 
lägenheter. Budgeten för projektet uppgår totalt till 70 
mnkr. 

Ängelholmshem förbereder också för att kunna påbör-
ja den tredje och avslutande etappen i området Solskif-
tet i Munka-Ljungby. Projektet består av 36 lägenheter 
med planerad inflyttning i december 2017. Preliminär 
byggstart är satt till oktober 2016 och projektet är be-
räknat till en kostnad på 71 mnkr. 

Framtiden
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa be-
folkningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. 
Ägarna har som mål att Ängelholmshem skall färdig-
ställa minst 60 lägenheter om året. Blickar man tillbaka 
på år 2014-2015 så färdigställdes totalt 186 lägenheter, 
det vill säga tre års produktion utifrån det satta målet. 
Innevarande år kommer inte målet att uppnås då bola-
get i dagsläget inväntar detaljplaner och bygglov för att 
starta flera projekt. 

Utöver pågående och beslutad nyproduktion planerar 
Ängelholmshem att bygga 24 lägenheter intill Rönne 
å i centrala Ängelholm, Rönnen 2. Detaljplanearbete 
pågår och planerad byggstart är satt till augusti 2017, 
med inflyttning i september 2018. Ängelholmshem 
planerar också att bygga ca 250 stationsnära hyreslä-
genheter (Saftstationen 4) intill befintliga fastigheter på 
området Saftstationen. Entreprenad- och arkitekttäv-
ling pågår och juryutvärderingar kommer att ske under 
våren 2017. Byggnationen kommer att delas upp i flera 
etapper. Beräknad byggstart är april 2018 med en första 
inflyttning i augusti 2019. 
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AB Ängelholmslokaler
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förval-
ta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Äng-
elholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd 
med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler 
för kommunal verksamhet i den takt kommunens be-
hov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även 
bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt 
hyrda lokaler.

Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till 
-8,7 mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 2016-
08-31 är totalt +3,2 mnkr. Bolagets nettoinvestering-
ar för januari – augusti 2016 uppgår till 65 mnkr och 
utgörs av nybyggnation Nyhemsskolan 55 mnkr samt 
förvärv av äldreboendet Bokhöjden. Bolaget prognos-
tiserar nettoinvesteringar för 2016 på totalt 259 mnkr, 
vilket kan jämföras med 2015 då investeringarna upp-
gick till 102 mnkr.

Lokaler för kommunal verksamhet
Byggnation av Nyhemsskolan pågår. Den nya skolan är 
dimensionerad för 435 elever. I projektet ingår även en 
ny idrottshall. Den nya skolan beräknas stå klar under 
vårterminen 2017. Skolan kommer att miljöcertifieras 
enligt standard för miljöbyggnad. Investering för skolan 
inklusive idrottshall är beräknad till 300 mnkr. 

Nyhemsskolan är dimensionerad för 435 elever och 
beräknas stå klar till vårterminen 2017. 

Ängelholmslokaler förbereder för två gruppboenden 
med totalt 12 platser i Munka-Ljungby, Jordgubbsfältet. 
Byggstart beräknas ske i september 2016 med inflytt-
ning i september 2017.

Ett annat större projekt med beräknad byggstart hösten 
2016 är ett HVB-hem med 12 platser (Rektorn 3).
I januari 2016 förvärvade Ängelholmslokaler äldrebo-
endet Bokhöjden i Hjärnarp. Totalt har fastigheten 18 
lägenheter.

Framtiden
I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt 
ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för 
kommunal verksamhet. Större planerade projekt de 
närmaste åren är först och främst byggnationen av nya 
Villanskolan. På grund av att detaljplanen inte är klar så 
är projektet försenat och planerad byggstart är satt till 
2018. Den nya skolan dimensioneras för 550 elever och 
beräknas kosta 289 mnkr.
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EKONOMISK REDOVISNING

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING
KOMMUNEN SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

mnkr Not Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall
2016-08-31 2015-08-31 Helår 2016 Helår 2016 Avvikelse Helår 2015 2016-08-31 2015-08-31 Helår 2015

Verksamhetens intäkter   417,9  341,4  465,1  497,8  32,7  545,9  560,4  468,8  749,0    
Verksamhetens kostnader 1 -1 938,1 -1 526,5    -2 386,3    -2 711,7    -325,4    -2 380,8    -1 990,5    -1 573,3    -2 457,8    
Avskrivningar -42,3 -45,0    -70,2    -69,1     1,1    -61,0    -99,5    -96,2    -142,4    
Verksamhetens  
nettokostnader -1 562,5    -1 230,1    -1 991,4    -2 283,0    -291,6    -1 895,9    -1 529,6    -1 200,7    -1 851,2    

Skatteintäkter  1 125,9     1 086,7     1 709,9     1 708,3    -1,6     1 628,5     1 125,9     1 086,7     1 628,5    
Generella statsbidrag och 
utjämning

 192,8     172,6     267,1     277,3     10,2     264,0     192,8     172,6     264,0    

Finansiella intäkter  16,5     18,1     25,7     30,9     5,2     26,9     12,8     7,5     14,6    
Finansiella kostnader -3,1    -5,4    -4,9    -4,9     -    -7,7    -32,2    -28,4    -43,1    
Resultat före  
extraordinära poster -230,4     41,9     6,4    -271,4    -277,8     15,8    -230,3     37,7     12,8    

Extraordinära intäkter  -  -  -  -  -  -  - 
Extraordinära  
kostnader

 -  -  -  -  -  -  - 

Årets/periodens resultat 1 -230,4     41,9     6,4    -271,4    -277,8     15,8    -230,3     37,7     12,8    
Resultat exklusive jämfö-
relsestörande poster

 74,0     41,9     6,4     33,0    26,6 15,8  74,1     37,7     12,8    
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BALANSRÄKNING
KOMMUNEN SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

mnkr Utfall 
2016-08-31

Utfall 
015-12-31

Utfall 
2016-08-31

Utfall 
2015-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 088,5 1 003,6 3 862,1 3 699,6
Maskiner och inventarier 67,4 79,3 77,2 89,5
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 651,6 651,6 38,9 38,9
Långfristiga fordringar 471,1 640,1 69,6 78,4
Summa anläggningstillgångar 2 278,6 2 374,6 4 047,8 3 906,4

Omsättningstillgångar
Förråd/exploatering 26,2 38,6 26,2 38,6
Kortfristiga fordringar 300,4 236,2 301,2 234,7
Kassa och bank samt depåer 209,0 355,9 217,8 404,1
Summa omsättningstillgångar 535,6 630,7 545,2 677,4
Summa tillgångar 2 814,2 3 005,3 4 593,0 4 583,8

Eget kapital,avsättningar och skulder
Eget Kapital 1 822,9 2 053,3 1 717,6 1 967,6
-därav perioden/årets resultat -230,4 15,8 -230,3 12,8

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 31,6 31,0 51,4 50,9

Skulder
Långfristiga skulder 505,2 440,3 2 266,9 1 988,8
Kortfristiga skulder 454,5 480,7 557,1 576,5
Summa skulder 959,7 921,0 2 824,0 2 565,3

Summa eget kapital, avsättning och skulder 2 814,2 3 005,3 4 593,0 4 583,8
Soliditet 65% 68% 37% 43%
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KASSAFLÖDESANALYS
mnkr KOMMUNEN

Utfall 2016-08-31 Utfall 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -230,4 15,8
Justering för av- och nedskrivningar 42,3 61,0
Justering för avsättningar -0,6
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 1,2 -1,8
Kassaflöden från verksamheten -186,9 74,4

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -82,6 -50,6
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar 134,2 -5,4
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager 12,5 0,0
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -49,9 123,7
Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld 0,0 -3,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -172,7 138,7

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -83,9 -157,1
Investeringsbidrag 11,2 1,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13,7 18,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -26,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 14,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,0 -149,7

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 50,0 150,0
Amortering av långfristiga skulder 0,0 -85,0
Ökning långfristiga fordringar 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 169,0 0,0
Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 0 5,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 219,0 70,7

Årets/periodens kassaflöde -12,7 59,7

Likvida medel vid årets början 129,9 70,2
Likvida medel vid periodens slut 117,2 129,9



DELÅRSRAPPORT 2015 | EKONOMISK REDOVISNING 25

NOT 1 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
mnkr KOMMUNEN SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

2016-08-31 2015 2016-08-31 2015
Förtida inlösen av pensionsrätter 245,0 - 245,0 -
Löneskatt på förtida inlösen av pensionsrätter 59,4 - 59,4 -
Summa 304,4 - 304,4 -

REDOVISNINGSPRINCIPER
Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redo-
visningsprinciper som har använts vid upprättandet av  
årsredovisningen 2015 samt RKR 22 Delårsrapporter. 
Inga förändringar har skett i tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna sedan årsbokslutet 2015.

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 2015.
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