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God ekonomisk hushållning
Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses
både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv
innebär det bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service och tjänster som
den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generation
förbrukat.
År 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara
vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett
verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Styrmodellen Ratten
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens
ekonomi och verksamhetstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision
och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.

Att styra mot mål
Målen anpassas efter kommunens egna förutsättningar och möjligheter och beslutas i en budgetprocess
för de kommande tre åren. Kommunen har inom ramen för arbetet med Kraftsamling Ängelholm (ett
samarbete mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och ideella sektorn) tagit fram en vision med
sikte på år 2020 för en ekonomiskt hållbar tillväxt i Ängelholm. Visionen är målet i horisonten. I samband
med ny mandatperiod fattas beslut om en framtidsförklaring som är en politisk viljeinriktning för de
kommande åren. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras utifrån fyra
perspektiv:





Medborgarfokus
Effektiva verksamheter
Samhällsutveckling
Medskapande medarbetare

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva genomförandet av
verksamheten. Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 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 målen uppnås.
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Kommunövergripande mål
Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella mål för ekonomin vilka är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
1. Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två
procent av skatteintäkter och statsbidrag. För år 2017 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det
finansiella målet, vilket innebär att resultatet minst uppgå till det lagstadgade balanskravet.
 Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2017 prognostiseras ett resultat om 54,5 mnkr, vilket innebär
att resultatet blir 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Bedömningen är att 3,7 mnkr behöver
räknas av från balanskravet, vilket innebär att det prognostiserade balanskravsresultatet är 50,8
mnkr.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.
 Målet bedöms delvis bli uppfyllt. Endast Överförmyndarnämnden har ett underskott i sin
helårsprognos (-1,0 mnkr). Välfärdsnämnden redovisar visserligen också ett underskott om
-0,95 mnkr men kommunstyrelsen har godkänt att detta underskott avräknas mot kommunens
resultat.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur
budgetföljsamhet ska uppnås.
 Målet bedöms delvis bli uppfyllt. Endast Överförmyndarnämnden har ett underskott i
helårsprognosen.
3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och
ekonomiska 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
vidtas 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 till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder.
5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.
 Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron ökade till motsvarade 5,83 % av
arbetstiden under första kvartalet 2017 att jämfört med 5,51 % motsvarande period 2016. För
helåret 2016 var sjukfrånvaron 5,19 %.
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Verksamheternas måluppfyllelse
Kommunen (kommunfullmäktige) har fyra övergripande mål:

1. Medborgarfokus:
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och
god folkhälsa för att få nöjda medborgare.
2. Effektiva verksamheter:
Arbeta för en långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.
3. Samhällsutveckling:
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil ungdomsstaden,
idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.
4. Medskapande medarbetare:
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska
känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Till dessa kommunfullmäktigemål är kopplat 22 mål fördelade över nämnderna (Kommunstyrelsen,
Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden). Prognosen för helåret 2017 är att
12 mål helt uppfylls, 8 mål delvis uppfylls och att 2 mål ej uppfylls. Måluppfyllelsen fördelar sig per nämnd
enligt nedanstående diagram:

Prognos för måluppfyllelse
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Ej uppfyllt
Delvis uppfyllt
Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har mål som berör alla huvuduppdragen och Servicestöd. Av kommunstyrelsens 6 mål
prognostiseras 3 mål bli helt uppfyllda och 3 mål delvis uppfyllda.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus: Under våren har Försörjningsstödsenheten samt Vuxenutbildning och arbetsmarknad
utvecklat sitt samarbete med bland annat regelbundna avstämningsmöten en gång i månaden för att korta
handläggningstiden för ärenden med försörjningsstöd. Parallellt pågår en kartläggning av
Arbetsmarknadsenheten med hjälp av Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Syftet är bland annat att
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klargöra vilka insatser som görs, hur flödena ser ut och hur verksamheten är rustade att möta invånarnas
behov av stöd och hjälp.
Effektiva verksamheter och samhällsutveckling: Andelen deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som
börjat arbeta eller studera är enligt senaste mätning 35 % och ligger således över målvärdet för 2017.
Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs är vid senaste mätning
77 %, vilket är 3 procentenheter under målvärdet för 2017. Under våren har Lärande och familj arbetat
med att utreda förutsättningar för en finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM). Ett
samverkansavtal är under arbete där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och
kommunerna Ängelholm, Örkelljunga, Perstorp, Båstad och Klippan förbinder sig att arbeta gemensamt.
En förbättrad samverkan mellan de ingående myndigheterna kan förväntas leda till en effektivisering av de
samlade insatserna till den enskilde.
Medskapande medarbetare: Sjukfrånvaron inom Verksamhet IFO samt Vuxenutbildning och
arbetsmarknad ligger under första kvartalet på 7,20 % respektive 4,42 % för det första kvartalet jämfört
med den kommunövergripande nivån på 5,83 %. Motsvarande period föregående år var sjukfrånvaron för
IFO 7,45 % och för Vuxenutbildning och arbetsmarknad 3,52 %. Utbildning av chefer inom agilt
ledarskap och agila inspirationsföreläsningar har genomförts för samtliga medarbetare. Regelbundet har
huvuduppdragets ledare erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.

Huvuduppdrag Hälsa
Medborgarfokus: Verksamheten har prioriterat att arbeta med ständiga förbättringar genom att ta tillvara
medborgarnas kunskap, synpunkter och idéer. Konkret innebär det att på enhetsnivå involvera brukare
och anhöriga i planering av vården samt att vara lyhörd för synpunkter och klagomål. Huvuduppdrag
Hälsa arbetar även aktivt med att öka delaktigheten genom att engagera volontärer, exempelvis pågår
projektet måltidsvän samt andra typer av samarbeten med förskolan, väntjänsten och olika föreningar.
För att öka tillgängligheten till kommunen har äldreomsorgen prioriterat arbetet med information till
brukare och anhöriga. Exempelvis har verksamheterna tagit fram nyhetsbrev och informationsblad på
enhetsnivå som ska vara lättförståliga för äldre personer.
Kundtjänst har under våren fortsatt bredda sin kompetens för att kunna gå in och ta ärenden för varandra
vilket har medfört att stora volymer av ärenden kan hanteras snabbare.
Effektiva verksamheter: För att uppnå en budget i balans har Huvuduppdrag Hälsa bland annat arbetat
med att skapa en optimal personalplanering. Det innebär att hemtjänstområden kommer att hjälpas åt med
personal över gränserna samt att planerare och samordnare signalerar till varandra när det finns ett
överskott av personal.
Medskapande medarbetare: Sjukfrånvaron bland Huvuduppdrag Hälsas anställda var 7,51 % under det
första kvartalet 2017. Motsvarande period föregående år var sjukfrånvaron 6,83 %. Genomsnittsåldern för
medarbetarna är stigande vilket kan vara en möjlig förklaring till de ökade sjuktalen. Huvuduppdragets
prioriterade områden är att främja den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Det handlar om att upprätta
strategiska kompetensplaner för alla yrkesgrupper, skapa individuella utvecklingsplaner vid
medarbetarsamtal samt att arbeta med mentorskap. För att locka fler yngre personer till arbete inom
Huvuduppdrag Hälsa marknadsförs kampanjen Älska äldreomsorgen. Dessutom sker en satsning på att
vidareutveckla introduktionen till nyanställda.
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Huvuduppdrag Samhälle
Medborgarfokus: Huvuduppdraget genomför dialogmöten med medborgarna där flera enheter närvarar.
Aktuella dialogmöten under våren har varit Villanskolan och stationsområdet där planenheten, VAenheten och stadsmiljö närvarat. Under året kommer Samhälle att arbeta vidare och utveckla
informationen på hemsidan om detaljplaner, exploateringar, pågående utveckling och byggprojekt. För
tillfället utreds även förutsättningar för öppna data till allmänheten och ett samarbete pågår med
Ängelholms näringsliv, Rönnegymnasiet, Backahill med flera för att skapa 3D-modeller av staden.
Effektiva verksamheter: Under våren har en hållbarhetsingenjör anställts som bland annat ska jobba
med att förebygga de risker som följer av klimatförändringar. Verksamheterna har även påbörjat en
granskning av informationen som går ut till kunder samt utreder om det finns behov till en utökning av etjänster.
Samhällsutveckling: Under våren har verksamheterna arbetat med att vidareutveckla struktur och rutiner
för att skapa en mer effektiv byggprojektplanering som skapar bättre förutsättningar för staden att växa.
Det har även beslutats om att anställa ytterligare en planhandläggare för att klara behovet att verkställa
planer.
Medskapande medarbetare: Sjukfrånvaron inom Huvuduppdrag Samhälle ligger under första kvartalet
på 6,61 % vilket är högre än den kommunövergripande nivån på 5,83 %. Utbildning av chefer inom agilt
ledarskap och agila inspirationsföreläsningar har genomförts för samtliga medarbetare. Inom
verksamheten tränar ledningsgruppen och byter erfarenheter kring hur verksamheterna kan skapa en
attraktiv och agil arbetsplats. Under året har Arkitektur och teknik en trainee anställd inom
Samhällsbyggnadsprocessen och verksamheten inom Mark och Exploatering tar kontinuerligt in
praktikanter inom mättekniksidan.

Servicestöd
Medborgarfokus: De politiska beredningarna arbetar systematiskt med medborgardialog och
medborgarnas delaktighet i viktiga framtidsfrågor. Beredningsstödet utvecklar arbetsmetoder för att ge
stöd till beredningarna i deras arbete. Arbetet pågår planenligt.
Under årets första månader har arbete fortsatt för att kunna utveckla webbplatsen Engelholm.se med
förbättrad användarvänlig struktur, innehåll och design, vilket kommer att resultera i en ny webbplats
under 2018. Upphandling för att skapa en ny plattform för e-tjänster riktat mot medborgarna blev klar
under senhösten 2016. Under våren har förberedelser pågått för genomförande under 2017. Samverkan
kring gemensam utveckling av e-tjänster pågår inom Familjen Helsingborg.
Effektiva verksamheter: Under våren sammanställdes en Hållbarhetsrapport vilket är en samhällsanalys
över Ängelholms kommun. Hållbarhetsrapporten har tagits fram med gemensamma insatser från alla
huvuduppdragen, servicestöd och Ängelholms Näringsliv AB. Arbetet med är ett steg i riktningen av att
bygga upp en bred kunskapsbas kring samhällsutvecklingen i Ängelholms kommun utifrån ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet.
Samhällsutveckling: Den positiva befolkningstillväxten har fortsatt under första kvartalet 2017. Under
januari-mars ökade befolkningen med 154 personer, vilket motsvarar +0,3 %. Enligt prognos förväntas
kommunen öka med ungefär 500 personer under 2017, vilket överstiger målvärdet om 1 %. Med
anledning av den starka befolkningsökningen under årets första månader kan det bli aktuellt längre fram
att ompröva nuvarande befolkningsprognos. Befolkningstillväxt är en viktig förutsättning för kommunens
utveckling.
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Sysselsättningen i Ängelholms kommun utvecklas också fortsatt positivt. I april var 5,4% av Ängelholms
befolkning i åldern 18-64 år utan arbete, vilket följer en fortsatt positiv trend för minskad arbetslöshet i
Ängelholm de senaste tre åren. I april 2017 var 626 medborgare öppet arbetslösa (aktivt sökande och
deltog inte i ett arbetsmarknadspolitiskt program) i Ängelholm och 577 medborgare var sökande i
program med aktivitetsstöd, vilket totalt är 25 personer färre än vid samma period föregående år.
Medskapande medarbetare: Projektet Agila Ängelholm är ett ledar- och medarbetarutvecklingsprogram
för alla medarbetare, med fokus på att utveckla det agila arbetssättet så att en ännu bättre service och
kvalitet till medborgarna uppnås. Projektet startades den 1 april 2016 och kommer att pågå till och med 31
maj 2018. Finansiering sker genom beviljande medel från Europeiska socialfonden (ESF). Nu pågår
genomförandefasen med chefsutbildningar och inspirationsföreläsningar för alla kommunens medarbetare
där första temat förändringskunskap har genomförts. Under föregående år genomfördes 115 workshops
med mer än 3000 medarbetare vilket resulterade i över 4200 förbättringsförslag. Dessa förbättringsförslag
vävs in i detta och de kommande årens verksamhetsplaner och i det ständiga förbättringsarbetet.
Sjukfrånvaron inom Servicestöd ligger under första kvartalet på 3,98 % vilket är lägre än den
kommunövergripande nivån på 5,83 %.
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Välfärdsnämnden
Välfärdsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Lärande och familj. Av välfärdsnämndens 7 mål
prognostiseras 3 mål bli helt uppfylla, 3 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus: Verksamheten har genomfört en uppföljning av aktuella vårdnadsutredningar under
2016. Uppföljning visar att i samtliga ärenden där det finns möjlighet har barn kommit till tals vilket
innebär att målvärdet är uppfyllt. I de fall där samtal inte skett beror det på barnets unga ålder.
Under våren har även Funktionsstöd arbetat aktivt med delaktighetsmodellen, vilket är ett stöd för
funktionsnedsatta att komma till tals och göra sina synpunkter hörda. Framöver kommer det finnas
möjlighet att presentera statistiskt underlag kring arbetet.
Effektiva verksamheter: Kommunen har flera ensamkommande ungdomar placerade i andra kommuner
vilket är mer kostsamt än att placera dem i Ängelholm. Verksamheten planerar en hemtagning av alla
utom 23 barn där möjligheter saknas på grund av brist på boende i kommunens egen regi, vilket förväntas
minska kostnaderna för Individ och familjeomsorgen. Ambitionen är fortsatt att stödboenden ska
användas i första hand och verksamheten arbetar aktivt för att få fler vanliga familjer att ta uppdrag för
kommunen.
Samhällsutveckling: För 2017 har 137 flyktingar med uppehållstillstånd anvisats till Ängelholms
kommun. Till och med april har 38 individer kommit och hittills har alla fått boenden. Huvuduppdraget
ser att det finns goda förutsättningar för kommunen att klara uppgiften att ge alla anvisade individer
boenden under året.
Det pågår ett arbete kring att digitalisera ansökningsförfarandet vid försörjningsstöd. Syftet med
digitaliseringen är att göra hjälpen mer lättillgänglig för medborgarna och förkorta handläggningstiden
vilket dels gör det enklare för våra medborgare men även minskar administrationsbördan för våra
handläggare.
Under våren har Huvuduppdrag Lärande och familj arbetat med ny lokalförsörjningsplan för att möta det
förväntade ökande antalet barn och unga i kommunen. För att klara lokalförsörjningen för innevarande år
är paviljonger redan beställda för Toftaskolan och Rebbelberga skola.
Medskapande medarbetare: Inom verksamhetsområde Funktionsstöd har man startat ett projekt i syfte
att ta reda på orsakerna till den ökade korttidsfrånvaron bland så kallad baspersonal. Dessutom avser
projektet att identifiera och föreslå åtgärder för att minska korttidsfrånvaron. Projektet beräknas vara klart
i december 2017. Utbildning av chefer inom agilt ledarskap och agila inspirationsföreläsningar har
genomförts för samtliga medarbetare. Regelbundet har huvuduppdragets ledare erfarenhetsutbyte och
gemensamt utvecklingsarbete.
Sjukfrånvaron inom Huvuduppdrag Lärande och familj ligger under första kvartalet på 5,13 % vilket är
lägre än den kommunövergripande nivån på 5,83 %. Motsvarande period föregående år var sjukfrånvaron
för Huvuduppdrag Lärande och familj 5,16 %.
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Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Samhälle. Av Myndighetsnämndens 4 mål
prognostiseras 1 mål bli helt uppfyllt, 2 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt.

Huvuduppdrag Samhälle
Medborgarfokus: Verksamhetsområdet Miljö och bygg har utvecklat sitt system för insamling av
synpunkter vid bygglovsärenden och miljötillsyn (exempelvis restaurangtillstånd). Digitalisering av
bygglovsprocessen är genomförd. Inom projektet webb2018 kommer all information på hemsidan ses
över. Klarspråk och tydliggörande av ansökningshandlingar och informationsmaterial pågår för hela Miljö
och bygg. Detta arbete beräknas inte bli klart under 2017.
Effektiva verksamheter: Resultatet i företagsklimat enligt Öppna jämförelser har varit något lägre än
föregående år. Företagsklimat enligt Öppna jämförelser mäts genom enkäter som skickas ut till personer
och företag som har haft kontakt med verksamheter som bedriver myndighetsutövning. Resultatet följs
upp kontinuerligt eftersom verksamheten löpande skickar ut enkäter efter kontakt med kommunen. En
möjlig förklaring till de låga resultaten är den personalomsättning som varit under året på Miljö och bygg.
Exempel på åtgärder för att effektivisera arbetet är digitaliseringen av bygglovsprocessen, klarspråksarbete
och utbildningsinsatser inom bland annat SKLs Förenkla – helt enkelt.
Medskapande medarbetare: Rekrytering efter personalomsättningen 2016 är i stort klar och i juni
beräknas de flesta vara på plats. Fokus inom ledarskapet är att skapa trygghet och arbetsglädje samt att
stödja medarbetarna att utvecklas och må bra.
Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet Miljö och bygg ligger efter första kvartalet på 6,95 % vilket är
högre än den kommunövergripande nivån på 5,83 % för samma period. Motsvarande period 2016 hade
verksamhet Miljö och bygg 3,4% i sjukfrånvaro. Totalt för föregående år hade verksamhetsområdet Miljö
och bygg 5,4 % i sjukfrånvaro.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden har mål som berör Servicestöd. Samtliga 5 mål prognostiseras bli helt uppfyllda
2017.
Medborgarfokus och effektiva verksamheter: Per 30 april i år fanns totalt 726 aktiva ärenden, varav 42
ärenden har tillkommit under årets fyra första månader. Under samma period har 57 ärenden avslutats,
vilket innebär en minskning med 15 ärenden. Vid samma period 2016 var 653 ärenden aktiva.
Sammanfattningsvis kan sägas att antalet aktiva ärenden har ökat, vilket speglar den ökande befolkningen i
Ängelholm av såväl nyinflyttade som fler äldre som behöver stöd. Inflödet av nya ärenden bedöms öka
under 2017. Trots det är prognosen att målet uppnås då verksamheten prioriterar snabb och korrekt
handläggning.
Samhällsutveckling: Nyrekrytering av ställföreträdare sker löpande under året. En informationsträff för
blivande ställföreträdare har ägt rum under första tertialet. Det har resulterat i ett 10-tal nya gode män
inom kommunen.
Medskapande medarbetare: Samtliga medarbetare har deltagit i kursen Överförmyndarnyheter 2017
samt deltagit vid Kommundagarna 2017. Under våren har inspirationsföreläsningar ägt rum för alla
medarbetare kompletterat med chefsutbildningar inom ramen för EU projektet Agila Ängelholm.
Sjukfrånvaron inom Servicestöd ligger under första kvartalet på 3,98 % vilket är lägre än den
kommunövergripande nivån på 5,83 %.
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Ekonomisk analys
Prognosen för helåret 2017 visar ett positivt resultat på 54,5 mnkr för den skattefinansierade
verksamheten, vilket är 34,1 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för
nämnderna är +4,9 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +29,2
mnkr.

Resultaträkning 2017
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT

Årsbudget

Årsbudget

Helårs-

Budget-

(KF 161121)

justerad

524,1
-2 568,7
-70,4
-2 115,0

524,1
-2 571,5
-70,4
-2 117,8

542,1
-2 571,7
-65,3
-2 094,9

18,0
-0,2
5,1
22,9

1 804,5
323,3
12,8
-5,2
20,4

1 805,1
325,5
12,8
-5,2
20,4

1 813,8
325,5
15,3
-5,2
54,5

8,7
0,0
2,5
0,0
34,1

0,0
0,0
20,4

0,0
0,0
20,4

0,0
0,0
54,5

0,0
0,0
34,1

prognos avvikelse

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar avvikelse på -3,8 mnkr. Det är 1,0 mnkr
bättre än budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat ett negativ avvikelse på -4,8 mnkr, då det sedan
tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2016 uppgick till 15,3 mnkr.
Befolkningstillväxt är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. 2016 växte Ängelholms kommun
med 604 personer vilket motsvarar 1,5 %. I december 2016 fanns det totalt 41 336 invånare i kommunen.
Födelsenettot är positivt med +12 personer, vilket inte hänt sedan 2010. Den största ökningen består av
inrikes inflyttning med +303 personer. Utrikes flyttnettot består av +291 personer.
Befolkningsstatistik för Ängelholms kommun 2016
Födda

Avlidna

Födelsenetto

Inrikes
inflyttning

Inrikes
utflyttning

Inrikes
flyttnetto

Utrikes
inflyttning

Utrikes
utflyttning

Utrikes
flyttnetto

Folkökning

442

430

12

2115

1812

303

426

135

291

604

Under de tre första månaderna 2017 har kommunen vuxit med 154 personer, det vill säga 0,3 %.
Prognosen för Ängelholms kommun är att befolkningen kommer att växa med cirka 500 personer under
året.
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Driftbudgetavvikelser
Per styrelse/nämnd
mnkr
Skattefinansierad verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Myndighetsnämnd
Välfärdsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa
Kommunövergripande/finansiering
Summa skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Års-

Utfall per

budget

2017-04-30

-49,8
-893,7
-13,3
-1 141,2
0,0
-3,5
-2 101,5
2 121,9
20,4
-4,8
-4,8
15,6

Helårs-

-1,6
-48,8
-279,6
-888,1
-2,2
-13,1
-459,1 -1 142,1
0,0
0,0
-2,5
-4,5
-745,0 -2 096,6
730,8 2 151,1
-14,2
54,5
0,0
0,0
-14,2

Av-

prognos vikelse

-3,8
-3,8
50,7

1,0
5,6
0,2
-0,9
0,0
-1,0
4,9
29,2
34,1
1,0
1,0
35,1

Per verksamhet
mnkr
Skattefinansierad verksamhet
Politisk organisation
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Samhälle
Kommundirektör
Servicestöd
Summa
Kommunövergripande/finansiering
Summa skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Års-

Utfall per

budget

2017-04-30

-64,5
-1 190,0
-521,0
-205,9
-38,8
-81,3
-2 101,5
2 121,9
20,4
-4,8
-4,8
15,6

Helårs-

prognos vikelse

-8,3
-64,7
-470,6 -1 190,9
-168,8
-521,0
-61,6
-201,1
-14,9
-38,8
-20,8
-80,1
-745,0 -2 096,6
730,8 2 151,1
-14,2
54,5
0,0
0,0
-14,2

Av-

-3,8
-3,8
50,7

-0,2
-0,9
0,0
4,8
0,0
1,2
4,9
29,2
34,1
1,0
1,0
35,1

Kommunövergripande poster och finansiering (+29,2 mnkr)
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, som kom i slutet på april månad, visade ett överskott på
8,7 mnkr jämfört mot budget. Den förbättrade skatteunderlagsprognosen beror på att SKL nu förutser en
starkare sysselsättningsuppgång än vid bedömningarna som gjordes under hösten 2016. Invånarantalet den
första november 2016 var också 41 166 att jämföra med budgeterade 41 150. Det är invånarantalet den
första november föregående år som styr skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
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Bolagsstämman för Ängelholmshem har beslutat om en utdelning för Räkenskapsåret 2016 om 6 mnkr att
jämföra med budgeterade 5 mnkr, vilket innebär ett överskott om 1 mnkr i prognosen. Kommunen har
också fått besked om överskottsutdelningen från den kommunägda kreditgivaren Kommuninvest om 2,5
mnkr att jämföra med budgeterade 1,0 mnkr, vilket innebär ett överskott om +1,5 mnkr i prognosen.
Exploateringsverksamheten förväntas redovisa ett överskott på +18,0 mnkr. Överskottet avser vinster vid
försäljning av mark inom exploateringsområden. Dock finns stor osäkerhet i denna prognos eftersom
exakt tidpunkt för försäljning i vissa fall är svår att förutse.

Kommunfullmäktige (+1,0 mnkr)
De nya gruppbostäderna i Munka-Ljungby beräknas vara klara först i början på oktober månad. I
budgeten och planen för 2017-2019 är det avsatt 1,5 mnkr årligen för ökade hyreskostnader när
verksamheten flyttas från Nytorgs/Sandvångsgatan. På grund av den senare flytten redovisas ett överskott
om 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsen (+5,6 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (0 mnkr)

Inga avvikelser finns mot budget.
Huvuduppdrag Lärande och familj (±0,0 mnkr)

De reguljära försörjningsstödsutbetalningarna förväntas bli lägre än budgeterat och en prognos på +0,5
mnkr är upptagen för helåret. Samverkan med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen förväntas
ge positiva effekter för individer där etableringsersättning upphör/upphört. För individer i avvaktan på
etableringsersättning (det så kallade "glappet”) sker finansiering av schablonintäkter från Migrationsverket.
Ersättningarna täcker inte de verkliga kostnaderna för försörjningsstödsutbetalningarna och verksamheten
befarar att ett underskott kan uppstå som enligt nuvarande beräkningar uppgår till - 1,5 mnkr.
Vuxenutbildningen/Arbetsmarknadsenheterna har i 2017 års budget 0,5 mnkr för att starta ett
Finsamförbund (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). Då processen är i kartläggningsfasen
med framtagande av förbundsordning med mera, planeras den verkliga starten att ske 2018-01-01. Detta
gör att ett överskott förväntas på cirka 0,3 mnkr för 2017. Besparingsåtgärder motsvarande 0,7 mnkr krävs
alltså för att uppnå en budget i balans för Kommunstyrelsens del av Lärande och familj. Verksamheten
bedömer inte besparingar som möjliga i de delar som är lagstadgade som till exempel grundläggande
vuxenutbildning. Förslaget är istället att i så fall göra neddragningar inom arbetsmarknadsenheterna. För
att minska kostnaderna med 0,7 mnkr behövs neddragning av motsvarande två tjänster göras.
Huvuduppdrag Hälsa (±0,0 mnkr)

Huvuduppdrag Hälsa prognostiseras ha en budget i balans. Huvuduppdraget har valt att inte fördela ut
alla budgetmedel till de olika verksamhetsområdena som en försiktighetsåtgärd. Detta kommer att
omprövas löpande under året. De ej fördelade medlen motsvarar ett överskott på 4,4 mnkr och möter i
denna prognos underskott i de olika verksamhetsområdena.
Budgetarbetet för verksamhetsområdet Uppdrag stöd har starkt präglats av och riktats in på att genomföra
åtgärder i handlingsplanen för att få en budget i balans. Bland annat har ett nytt arbetssätt gällande
handläggning av bistånd och planering av hemtjänst införts. Vidare har en översyn av Hälsas externa
placeringar genomförts för att hitta möjligheter att lösa det internt. Trygghetsjourens larmcentral har
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avvecklats för att istället anslutas till en trygghetscentral i extern regi. Åtgärderna har gett resultat 2016 och
ger helårseffekt 2017. Åtgärderna har implementerats utan att ge avkall på verksamhetens kvalité och
innehåll. Verksamheten för hälso- och sjukvårdspersonal fortsätter att arbeta med de utmaningar som
finns gällande rekrytering och sommarbemanning, vilket innebär en osäkerhetsfaktor i verksamhetens
budget. Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott om 3,0 mnkr.
Bo bra hemmas helårsprognos bedöms vara -7,8 mnkr. Under årets fyra första månader har vårdbehovet
minskat med 4 %, vilket motsvarar 3200 hemtjänsttimmar, jämfört med samma period 2016. Arbete pågår
nu för att ställa om organisationen och möta upp förändringarna på ett bra sätt. En omställning av
verksamheten tar tid och ger en osäkerhetsfaktor i prognosen.
Inom särskilt boende prognostiseras ett mindre överkott vid årets slut om 0,4 tkr till följd av något lägre
personalkostnader.
Kundtjänst prognostiseras ha en budget i balans.
Huvuduppdrag Samhälle (+4,4 mnkr)

I helårsprognosen redovisas en positiv avvikelse mot budget om 4,4 mnkr. Avvikelsen förklaras i
huvudsak av lägre kapitalkostnader än budgeterat. Orsaken till det beror främst på att flera större
investeringsprojekt inte avslutades vid årsskiftet, utan pågår fortfarande.
Inom verksamhetsområdet Kultur och stad finns en positiv avvikelse på 4,3 mnkr, som består av lägre
kapitalkostnader (+4,7 mnkr) och ökade bevakningskostnader på Stadsbiblioteket (-0,4 mnkr).
Inom verksamhetsområdet Arkitektur och teknik finns vissa personalvakanser som har en positiv effekt
på prognosen. Det medför dock även lägre intäkter. Verksamhetsområdet har också något lägre
kapitalkostnader och sammantaget prognostiseras ett underskott om -0,1 mnkr.
Måltidsservice, Lokalvårdsservice och SHU Intraprenad väntas alla hålla sig inom budget. För Samhälle
övergripande finns dock ett underskott om -0,1 mnkr till följd av tillfälligt högre personalomkostnader.
Inom Miljö och byggs enhet Natur och ekologisk hållbarhet, som tillhör Kommunstyrelsen, har
personalvakanser gjort att en positiv avvikelse väntas om 0,3 mnkr.
Kommunledning (±0,0 mnkr)

Inga avvikelser finns mot budget.
Servicestöd (+1,2 mnkr)

Servicestöd prognosticerar ett överskott på cirka 1,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på överskott avseende
fastigheternas konsumtionsavgifter till följd av mild vinter. Dessutom finns ett överskott för
personalkostnaderna till följd av lägre bemanning på vissa tjänster.

Myndighetsnämnden (+0,2 mnkr)
Överskottet beror i huvudsak på personalomsättning och därmed tillfälligt vakanta tjänster inom
Miljöenheten. Överskottet reduceras delvis av högre kostnader än budgeterat för arvoden till de
förtroendevalda inom Myndighetsnämnden och ökade licenskostnader för Bygglovsenheten i samband
med digitalisering av verksamheten.
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Välfärdsnämnden (-0,95 mnkr)
Välfärdsnämnden redovisar ett underskott om -0,95 mnkr. Underskottet avser kostnader för två tjänster
inom Utredningsenheten. Kommunstyrelsen har beslutat att finansieringen av dessa tjänster ska ske
genom att underskottet avräknas mot kommunens resultat.
En åtgärd för att motverka befarade underskott är att samla och hålla inne poster centralt som till exempel
satsningar i årets budget som inte kunnat verkställas direkt på nyåret. År 2017 har Lärande och familj
också valt en ny fördelningsnyckel gällande schablonersättningen från Migrationsverket, som bland annat
innebär mindre fördelning till integrationsenheten och mer till skolverksamhet. Som en försiktighetsåtgärd
väljer huvuduppdraget att hålla delar av schablontilldelningen centralt. Till följd av dessa åtgärder
redovisas ett överskott i prognosen för övergripande sektor om 3,7 mnkr. I denna prognos ligger också
ökade kostnader för skolskjuts till följd av individuella transporter utanför kommunen, högre
lokalkostnader till följd av ökat barn- och elevantal samt lägre kostnader för vakanta tjänster inom ITenheten.
Verksamhetsområde förskola/skola redovisar en budget i balans. Nivån för de interkommunala
ersättningarna och bidragen till fristående verksamhet bedöms dock bli högre än budgeterat. Bidragen och
ersättningarna beräknas enligt likabehandlingsprincipen efter att budgeten är beslutad. Det är kommunens
budget för motsvarande verksamhet som ligger till grund för bidragsberäkningen. Detta regleras i
skollagen. Två rektorsområden befarar också ett underskott och har ökade kostnader på grund av att fler
elever är i behov av särskilda insatser. Överskott för barnomsorgsintäkter, vakanser inom
skolledargruppen och överskott inom särskoleverksamheten beräknas väga upp de negativa posterna.
Gymnasieskolan prognostiserar en budget i balans.
Elevhälsan prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vid årets utgång. Det beror på att en tjänst inom
skolresursen har varit vakant då det är stora rekryteringssvårigheter gällande pedagoger.
Inom verksamhetsområdet Individ och familj och enheten för integrationen gäller nya ersättningsnivåer
för ensamkommande från och med 2017-07-01 och ersättningen uppgår till 1350 kr/dygn för barn under
18 år och 750 kr/dygn för ungdomar över 18 år. Beaktat nuvarande externa placeringar i form av
familjehem och HVB uppgår en förväntad avvikelse på -11,5 mnkr. Dock planeras hemtagning av alla
utom 23 barn där möjligheter saknas på grund av brist på boende i kommunens egen regi. För de 23
barnen befaras ett underskott på - 5,2 mnkr. Aktuell prognos för april månad sätts dock till -1,35 mnkr.
Prognosen baseras på att av de ansökningar som är beslutade av Migrationsverket avseende föregående år
har överstigit uppskattat belopp som gjordes i bokslutet för år 2016. Det kvarstår dock en stor fordran
gentemot Migrationsverket, vilket skapar osäkerhet. Verksamheten har följt den fastställda
handlingsplanen och har genomfört nödvändiga omställningar för att matcha det nya systemet, till
exempel bemanning på HVB. Fortsatt arbete med anskaffning av nya boendelösningar pågår.
För familjehemsvården är ambitionen fortsatt att arvoderade familjehem ska användas i första hand,
konsulentstödda familjehem ska användas i ytterst få fall. Verksamheten arbetar aktivt för att få fler
familjer att ta uppdrag som familjehem. Ett överskott motsvarande 1,0 mnkr är upptaget i prognosen.
Övriga överskott som är upptagna i prognosen är del av tjänst som fältsekreterare 0,25 mnkr,
familjecentral 0,4 mnkr samt uppsagt avtal resursteam på 0,25 mnkr.
För Utredningsenheten, barn och unga, har Kommunstyrelsen beslutat att godkänna tillsättning av 2,0
tjänster och som finansieras genom nationella utvecklingsmedel år 2017. Under de senaste åren har det
varit hög personalomsättning vilket medfört höga kostnader för inhyrd personal. Detta faktum kvarstår
men ambitionen är att personalomsättningen ska minska i och med förstärkningarna. Kommunstyrelsen
har också beslutat att godkänna tillsättning av 1,0 tjänst handläggare och 1,0 tjänst biträdande enhetschef.
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Finansiering av dessa tjänster för 2017 ska avräknas mot kommunens resultat år 2017. Avvikelse på -0,95
mnkr är upptagen i prognosen. Utredningsenheten har utöver detta 1,0 tjänst som tidigare är beslutad av
KS där finansiering saknas, motsvarande -0,55 mnkr på helår. Målsättningen är finansiering inom ram.
Denna tjänst är riktad till förbättringsarbetet inom LSS området för att på sikt minska Lärande och familjs
kostnader för insatserna till exempel genom uppföljningar/omprövningar av beslut.
Verksamhetsområdet för funktionsstöd har erhållit en förstärkt budgetram inför år 2017 med cirka 17,0
mnkr. Trots denna förstärkning bedömer verksamhetsområdet att den erhållna budgetramen med stor
sannolikhet kommer att överskridas med 4,0 mnkr. En starkt bidragande orsak till underskottet är
tillkommande kostnader för korttidsplatser och hemtjänstinsatser gällande personer under 65 år.
Merkostnaden för funktionsstöd beräknas till cirka 2,5 mnkr och avser ersättningar till Huvuduppdraget
Hälsa. Inom daglig verksamhet har tillkommande brukare föranlett nödvändiga personalförstärkningar
med ett befarat budgetunderskott på cirka -1,3 mnkr som följd. Övrigt befarat underskott inom
verksamhetsområdet kan hänföras till personlig assistans där ökad vårdtyngd i enskilda ärenden kräver
tillkommande resurser.
För att minimera ovanstående budgetöverskridande till -4,0 mnkr pågår olika besparingsprocesser inom
verksamhetsområdet. Den mest väsentliga och kostnadsbesparande av dessa processer är att skapa
förutsättningar för en optimering av verksamhetsområdets boendeplatser. Då ett flertal brukare bor på
boendeplatser utanför kommunen är det av största vikt att finna boendelösningar på hemmaplan. I
föreliggande prognos har beaktats en hemtagning av 3 brukare där den samlade årskostnaden uppgår till
cirka 2,5 mnkr. Vidare kommer inom det snaraste ett förslag att presenteras där boendeenheten på
Nytorgsgatan föreslås finnas kvar som ett boende med särskild service och därmed skapa ytterligare
möjligheter till hemtagning och kostnadseffektiva boendelösningar.
För att i möjligaste mån motverka kostnadsökningar inom personlig assistans arbetar verksamhetsområdet
aktivt med att ansöka om förhöjda assistansersättningar från Försäkringskassan. Vidare har det inom
assistansområdet införts striktare rutiner kring utbetalning av sjuklönekostnader till privata verkställare.
Inom daglig verksamhet har sedan tidigare påbörjats en åtstramning kring kriterierna för resor till och från
daglig verksamhet. Genom detta arbete har kostnadsökningen för taxiresorna kunnat bromsas upp och
även inrymma tillkommande ärenden. Vidare pågår inom den dagliga verksamheten en samlokalisering
vilket på sikt kommer att innebära lokalmässiga kostnadsbesparingar på minst 0,5 mnkr.

Valnämnden (0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.

Överförmyndarnämnden (-1,0 mnkr)
Ärendemängden inom Överförmyndarnämndens verksamhet har ökat de senaste åren. Som en
konsekvens av det har också kostnaden för arvoden till ställföreträdare ökat. Andelen där Ängelholms
betalar arvodet ligger på ungefär hälften, vilket innebär att en ökning i ärendemängden direkt medför
ökade kostnader. Bedömningen av vem som ska stå för arvodet är lagstyrt och därför är
påverkansmöjligheterna väldigt begränsade.
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Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp (1,0 mnkr)
Budgetavvikelsen för VA-verksamheten 2017 beräknas hamna på -3,8 mnkr, vilket är 1,0 mnkr bättre än
budgeterat. Kapitalkostnaderna ger en positiv avvikelse på totalt 1,5 mnkr, vilket i sin tur beror på flera
oavslutade projekt under 2016. I verksamheten har det tillkommit ej budgeterade arbeten på
Reningsverksvägen och för filmning av ledningar på totalt 0,9 mnkr utöver budget. En tjänst är vakant.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 271,7 mnkr efter Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera
medel från år 2016. Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 249,5 mnkr, vilket är 22,2 mnkr
lägre än budgeterat. Överskottet inom de skattefinansierade investeringarna uppgår till 3,1 mnkr och inom
den avgiftsfinansierade VA-verksamheten till 19,1mnkr.

Per styrelse/nämnd
mnkr
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Välfärdsnämnden

Årsbudget

Utfall per

Helårs-

Av-

2017

2017-04-30

prognos

vikelse

148,9
1,0
15,8
165,7

24,5
0,0
2,5
27,0

146,3
1,0
15,3
162,6

2,6
0,0
0,5
3,1

Kommunstyrelse, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet

106,0
106,0

13,2
13,2

86,9
86,9

19,1
19,1

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

271,7

40,2

249,5

22,2

Summa skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet

Per verksamhet
mnkr

Årsbudget

Utfall per

Helårs-

Av-

2017

2017-04-30

prognos

vikelse

Skattefinansierad verksamhet
Politisk organisation

Summa skattefinansierad verksamhet

2,2
16,2
6,4
130,2
0,0
10,7
165,7

0,0
2,5
0,4
23,9
0,0
0,2
27,0

0,0
15,7
5,6
130,6
0,0
10,7
162,6

2,2
0,5
0,8
-0,4
0,0
0,0
3,1

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet

106,0
106,0

13,2
13,2

86,9
86,9

19,1
19,1

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

271,7

40,2

249,5

22,2

Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Samhälle
Kommundirektör
Servicestöd
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Politisk organisation
Under Kommunstyrelsen finns budgeterat 2,2 mnkr för anläggning av en barntrafikskola i
Hembygdsparken. I samband med budgetbeslutet fick också huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utreda
förutsättningar och alternativ vad gäller drift av den barntrafikskola som planeras att anläggas i
Hembygdsparken. Uppdraget är besvarat och Kommunstyrelsen beslutade i april att överlämna ärendet till
budgetberedningen. Projektet kommer därför inte att utföras under 2017.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Lärande och familj utgörs i huvudsak av medel för
inventarieanskaffning inom förskola, grundskola samt gymnasieskola. Vidare finns medel motsvarande 4,2
mnkr upptagna för inköp av elevdatorer inom ramen för "en dator per elev". Medel för inköp av skolbuss
finns också budgeterat under 2017 om 1,0 mnkr.
I nuläget förväntas ett överskott i Lärande och familjs investeringsbudget om 0,5 mnkr. Överskottet är
kopplat till projektet för inköp av IT-utrustning.

Huvuduppdrag Hälsa
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Hälsa utgörs av medel för IT-investeringar, larmanläggningar,
laddstolpar till el-bilar och inventarier. Helårsprognosen innebär att investeringsnivån kommer att vara
0,8 mnkr lägre än budget. Anledning till överskottet beror på att möbler till Metallgatan köps in först
under 2018 eftersom inflyttningen beräknas ske mars/april 2018.

Huvuduppdrag Samhälle
Helårsprognosen för huvuduppdrag Samhälles investeringsnivå är på 130,6 mnkr. Det är 0,4 mnkr högre
än budgeterad investeringsnivå.
Den största negativa avvikelsen är projekt 91200 Allmän markreserv, där utfallet beräknas till 12,0 mnkr
jämfört med 3,0 mnkr i budget. Inköp av en fastighet i Hjärnarp och en på Vilhelmsfält ingår i prognosen.
De större positiva avvikelserna väntas komma på projektet Ombyggnad runt Villanskolan (+8,6 mnkr) till
följd av en omarbetad detaljplan och projektet Kustroddarevägen (+3,0 mnkr).

Servicestöd
Servicestöds investeringsbudget består av projekt för investeringar i eget ägda fastigheter samt olika ITsatsningar. Helårsprognosen innebär att hela budgeten kommer att förbrukas.
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Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 86,9 mnkr. Det är
19,1 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån.
Den största avvikelsen (+12,7 mnkr) finns på projektet Avloppsreningsverk som blivit förskjutet i tid på
grund av en omfattande tillståndsprocess. Lönnvägen väntas också fortsätta nästa år, vilket leder till en
positiv avvikelse i år på 4,2 mnkr. Projektet Ombyggnad runt Villanskolan är också försenat på grund av
en förändrad detaljplan (+3,6 mnkr).

Utfall och prognos investeringsverksamhet (mnkr)
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2011

2012

2013

Skattekollektiv

2014

2015

2016

Prognos
2017

Avgiftskollektiv
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Koncernföretag
Det finns kommunala åtaganden utanför den kommunala förvaltningen som kommunen helt eller delvis
äger. För att ge en samlad bild av kommunens åtaganden är redogörelsen över de enheter som ingår i den
samlade kommunala verksamheten en viktig del av uppföljningen. 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.
Kommunens aktieinnehav i Ängelholmshem uppgår till över 99,9 procent. Ängelholmshems helägda
dotterbolag Ängelholmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens verksamhetsfastigheter sedan
årsskiftet 2012/2013.
Ängelholmshemkoncernen äger, driver och förvaltar bostäder samt lokaler för Ängelholms kommuns
verksamheter. Vid årsskiftet 2016 uppgick antalet förvaltade bostadslägenheter till 3 048 (3 024 st. 2015)
och förvaltad lokalyta uppgår till cirka 219 000 𝑚2 (216 000 𝑚2 2015).

Skiss av nya Villanskolan med tillhörande idrottshall. Samråd har genomförts under våren.
Detaljplanen beräknas kunna antas under hösten 2017.
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AB Ängelholmshem
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla bostäder för Ängelholms kommuns räkning.
Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden
uppgick till 0,12% under 2016 jämfört med 0,21% 2015. Med 3048 lägenheter (3 024 st. 2015) är
Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kommun.
Bolagets ekonomi

Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 16,5 mnkr före skatt. Avvikelser mot budget 2017-0430 är totalt +2,5 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar för 2017 på totalt 220 mnkr, vilket kan
jämföras med 2016 då investeringarna uppgick till 144 mnkr.
Resultaträkning 2017
AB Ängelholmshem
Resultaträkning
Utfall per
2017-04-30

Budget per
2017-04-30

Avvikelse

Årsbudget

Helårsprognos

Rörelsens intäkter

80,7

79,3

1,4

237,9

239,3

Rörelsens kostnader

-60,7

-63,2

2,5

-189,6

-187,1

-16,0

-17,5

1,4

-52,4

-50,9

20,0

16,1

4,0

48,2

52,2

1,2

1,2

0,0

8,7

8,7

-15,8
5,5

-14,3
3,0

-1,5
2,5

-42,9
14,0

-44,4
16,5

Bokslutsdispostioner m.m.

-

-

-

-

-

Skatt

-

-

-

-3,0

-3,6

5,5

3,0

2,5

11,0

12,9

mnkr

därav avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

ÅRETS RESULTAT

Nya bostäder

Under perioden 2014-2016 färdigställdes totalt 210 lägenheter och bolaget fortsätter att bygga nya
bostäder för att utveckla Ängelholms kommun. Under 2016 färdigställde Ängelholmshem 24 nya
hyreslägenheter och ytterligare 60 bostäder påbörjades.
Just nu pågår byggnation av Klockargården etapp två i Strövelstorp, inflyttning sker under hösten 2017.
Klockargården etapp ett hade inflyttning i december 2016. Totalt innehåller Klockargården 48 lägenheter.
Budgeten för projektet uppgår till 70 mnkr. Ängelholmshem bygger också Solskiftet etapp tre i MunkaLjungby, inflyttning sker under 2018. Den tredje och avslutande etappen i området Solskiftet består av 36
lägenheter. Totalt kommer området Solskiftet att bestå av 109 lägenheter.
Framtiden

För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolkningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs.
Ängelholmshems mål är att bygga 60 nya lägenheter i snitt per år. Genom en entreprenad- och
arkitekttävling har ett vinnande förslag utsetts för det kommande projektet Saftstationen 4, innehållande
270 stationsnära lägenheter. Utöver pågående och beslutad nyproduktion planerar Ängelholmshem också
att bygga 24 lägenheter intill Rönne å i centrala Ängelholm. Det pågår även detaljplanarbete avseende nya
bostäder inom kvarteret Lundvivan i Munka-Ljungby.
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AB Ängelholmslokaler
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet.
Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra anskaffa och avyttra
lokaler i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen
med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler.
Bolagets ekonomi

Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till -7,8 mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per
2017-04-30 är totalt +1,5 mnkr. Bolaget prognosticerar nettoinvesteringar för 2017 på totalt 215 mnkr,
vilket kan jämföras med 2016 då investeringarna uppgick till 128 mnkr.
Resultaträkning 2017
AB Ängelholmslokaler
Resultaträkning
Utfall per
2017-04-30

Budget per
2017-04-30

Avvikelse

Årsbudget

Helårsprognos

Rörelsens intäkter

50,2

56,8

-6,5

170,3

163,8

Rörelsens kostnader

-50,8

-58,3

7,5

-174,9

-167,4

-11,6

-11,5

-0,1

-34,6

-34,7

Rörelseresultat

-0,6

-1,5

1,0

-4,5

-3,6

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-1,1
-1,6

-1,6
-3,1

0,5
1,4

-4,7
-9,2

-4,2
-7,8

Bokslutsdispostioner m.m.

-

-

-

-

Skatt

-

-

2,0

1,7

-1,6

-3,1

-7,2

-6,1

mnkr

därav avskrivningar

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

ÅRETS RESULTAT

1,4

Lokaler avsedda för kommunal verksamhet

Eleverna på Nyhemsskolan flyttade in i den nya skolan under våren 2017. Den nya skolan är
dimensionerad för 435 elever. I projektet ingår även en ny idrottshall. Under hösten 2017 kommer
utemiljön att färdigställas. Totalt uppgår investeringen till 300 mnkr.
Ängelholmslokaler bygger även två gruppboenden med totalt 12 lägenheter i Munka Ljungby samt 48
permanenta mindre bostäder (compact living). Ängelholmslokaler utför också om- och tillbyggnad av
Energigatan 1 i Ängelholm. När anläggningen står klar kommer bland annat Ängelholms kommuns
intraprenad-verksamhet att flytta dit.
Framtiden

I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för
kommunal verksamhet. Större planerade projekt är bland annat en ny Villanskola. Den nya skolan
dimensioneras för 550 elever och beräknas kosta 289 mnkr. Projektering gällande en ny förskola vid
Akkas gränd i Ängelholm pågår. Det pågår också förberedande arbete för ytterligare två förskolor, en i
Ängelholm och en i Munka-Ljungby.
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Producerad av Ängelholms kommun
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