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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
kostnadseffektivt och ändamålsenligt 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. Utifrån visionen och framtidsförklaringen beslutar kommunfullmäktige om fyra
övergripande mål som ska fungera som viktiga signaler till nämnderna.
De fyra fullmäktigemålen beskriver tillstånd och resultat som kommunen ska uppnå på några års sikt.
Fullmäktigemålen formuleras utifrån fyra perspektiv.





Medborgarfokus
Effektiva verksamheter
Samhällsutveckling
Medskapande medarbetare

Nämnderna ska beakta 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 målet uppnås.
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Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella
utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat skall vara positivt och lägst
uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För år 2016 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet. För 2016 ska istället resultatet
minst uppgå till det lagstadgade balanskravet.
 Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2016 prognostiseras ett resultat om 31,7 mnkr exklusive
jämförelsestörande poster, vilket innebär att resultatet blir 1,6 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Bedömningen är att 4,6 mnkr behöver räknas av från balanskravet, vilket innebär att det
prognostiserade balanskravsresultatet är 27,1 mnkr.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.
 Målet bedöms ej bli uppfyllt. Underskott prognostiseras inom huvuduppdrag Lärande och familj
och huvuduppdrag Hälsa.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur
budgetföljsamhet ska uppnås.
 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Hittills har huvuduppdrag Hälsa redovisat sin åtgärdsplan för
Kommunstyrelsen och innan sommaren kommer även huvuduppdrag Lärande och familj
redovisa åtgärdsplan.
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 antal dagar per anställd ska minska
 Målet bedöms delvis bli uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron ökade till motsvarade 4,8 % av
arbetstiden år 2015 jämfört med 4,1 % år 2014. Inledningen av år 2016 ligger i nivå med
sjukfrånvaron under inledningen av år 2015. I nuläget görs bedömningen att helårssiffrorna
kommer vara något lägre för år 2016 jämfört med år 2015.
Sjukfrånvaron redovisas i procent i stället för antal dagar eftersom det bättre tar hänsyn till olika
sysselsättningsgrader och olika omfattning på sjukskrivningarna.
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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 52 mål fördelade över alla nämnder (Kommunstyrelsen,
Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden). Prognosen för helåret 2016 är att
50 mål helt eller delvis uppfylls (96 %) och att 2 mål (4 %) ej uppfylls utifrån de nyckeltal som följs upp.
Måluppfyllelsen fördelar sig per nämnd enligt nedanstående diagram:
25
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Delvis uppfyllt
Uppfyllt

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har mål som berör alla huvuduppdragen och Servicestöd. Av kommunstyrelsens 10 mål
prognostiseras 6 bli helt uppfyllda, 3 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllt. Det vill säga 90 % bedöms bli helt
eller delvis uppfyllda för helåret 2016.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus och samhällsutveckling: En samverkansgrupp har tillsats mellan verksamhetsområde
Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorg och Elevhälsan gällande psykisk ohälsa bland barn, ungdomar
och vuxna.
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Effektiva verksamheter: Verksamheterna arbetar fortsatt med att få en budget i balans. Förslag är lagt på
åtgärder som syftar till att korta genomsnittlig biståndsperiod för medborgare med ekonomiskt bistånd.
Senast tillgängliga data visar att 29 % börjat arbeta och 7 % börjat studera efter avslutade aktiviteter
genom kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsverksamhet.

Medskapande medarbetare: Månadsvis samlas huvuduppdrag Lärande och familjs ledare för
erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. För att Individ- och familjeomsorgen ska bli mer
attraktiv som arbetsgivare har man under våren arbetat med att bland annat skapa en tydligare
introduktionsplan för nyanställda, göra kartläggningar av kompetensbehov och utbilda inom risk- och
skyddsbedömning samt genomfört barnsamtalsutbildningar.

Huvuduppdrag Hälsa
Medborgarfokus: Kundtjänst arbetar med att effektivisera och standardisera ärendehantering för att
optimera verksamheten och garantera likartade och kvalitativa svar till kund. Det finns tydliga mål och
riktlinjer som gör det lätt för handläggarna att göra rätt. Vidare pågår kompetensutveckling i form av
individuell coaching i bemötande vid besök och i telefonsamtal. Kundtjänst genomför även löpande
omvärldsbevakning i syfte att föra utvecklingen framåt. Kundens perspektiv är hela tiden i fokus.

Effektiva verksamheter: Åtgärdsplan för en budget balans har utarbetats för 2016 - 2017. Planen
fortlöper, där bland annat;
-

trygghetsjourens larmcentral avvecklas,
en översyn av externa placeringar och inköpsprocessen genomförs,
införandet av nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering av hemtjänst pågår,
lokaleffektiviseringsåtgärder pågår.

Medskapande medarbetare: Varje månad samlas Hälsas alla ledare för gemensamt utvecklingsarbete
och erfarenhetsutbyte. Planering pågår för Hälsas årliga utbildningsforum (för andra gången) i november.
Där samlas runt 1000 medarbetare inom vård- och omsorg för att lära och inspirera varandra. Hälsa har
också fått statsbidrag för kunskapssatsning för baspersonal i äldreomsorgen. Medlen kommer under året
användas till bland annat handledarutbildning och workshop för demensteam. Under hösten inleds en
satsning på att ta fram karriärvägar för undersköterskor. Satsningen görs som ett led i att utveckla
verksamhetens kvalité och vara en attraktiv arbetsgivare.

Huvuduppdrag Samhälle
Medborgarfokus: Huvuduppdrag Samhälle arbetar med att inhämta synpunkter från medborgarna
genom olika former av enkäter för att kunna anpassa verksamheten efter medborgarnas synpunkter.
Resultatet av Folhälsoenkäten för barn och unga (Region Skåne) och fritidsgårdsenkäten är exempel där
innehållet i verksamheten anpassas efter enkätens resultat.
Huvuduppdrag Samhälle har också olika former av dialogmöte med medborgare, till exempel kultur- och
idrottsforum samt öppna möten på biblioteket. Idrotten har öppna möten tillsammans med Skåneidrotten en gång per månad. I samverkan med Hembygdsparken kommer dialogmöten genomföras
avseende Trafikskolan i Hembygdsparken. Verksamheten har under tertialet arbetat med genomgång av
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hemsida, mallar och blanketter, beslut etcetera för att informationen ska bli mer lättillgänglig, lättförståelig
och tydlig för medborgarna.

Effektiva verksamheter och samhällsutveckling: Miljö och bygg ingår i huvuduppdraget Samhälle och
verksamheterna arbetar tillsammans för att stärka ekologisk hållbarhet och miljöfrågor i
samhällsbyggandet, till exempel i detaljplanprocesser och projekt. Verksamheten har också i uppgift att ta
fram förslag på åtgärder för miljöplanen. Kampanjen Pendla med cykel genomfördes under våren för att
få fler att upptäcka möjligheten att cykla till jobbet. Samarbete pågår med Skånetrafiken för att öka
kollektivtrafikresandet och det planeras också för en kampanj för att öka cyklandet, framför allt till/från
skolorna. Arbete pågår med projektet ”Giftfri förskola” i samarbete med skolan. Verksamheten har även
börjat utreda möjligheten till ett tätortsnära naturreservat. Arbete pågår med att färdigställa en
underhållsplan för Ängelholms gator, parker, stränder, hamnar, motionsleder och idrottsanläggningar.
Styrsystem för gatubelysningen testas och tester har genomförts på gatubelysning som drivs kombinerat av
sol och vindenergi. För andra året i följd provas ogräsbekämpning med varmvatten. Måltidsservice arbetar
fortsatt med att minska matavfallet och att öka andelen ekologiska livsmedel.
Järnvägens Museum har kompletterat basutställningen med föremål från Hallandsåsutställningen och
samverkar med Hälsa dels genom visningar på Järnvägens Museum för deltagare på träffpunkterna, dels
genom att äldreboende får besök av en pedagog och en minnesväska. Temporärt är det utökade
öppettider på fritidsgården i Skälderviken för att skapa sysselsättning för boende på Valhall Park.
Möjlighet att betala p-avgift med mobilen har införts på kommunens parkeringar och Aktivitet På Nätet
(ett enkelt system för aktivitetsbidragsgrundande närvaroregistrering) har införts under våren. Det
pågår en gemensam upphandling med SKL gällande bokning och betalning av lokal på nätet för att öka
tillgängligheten och utnyttjandet av kommunens lokaler. Meröppet bibliotek i Vejbystrand och Munka
Ljungby kommer att införas under hösten.

Medskapande medarbetare: Under årets första månader har det skett en del förändringar i
organisationen som har påverkat medarbetarna. Arbete pågår med att tydliggöra organisationen.
Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling. Det görs också studiebesök inom liknande
verksamheter för att lära av andra.

Servicestöd
Medborgarfokus: Under årets första månader har arbete pågått för att se över hur kommunen bättre kan
ta hand om medborgarnas frågor och synpunkter. Ett webbaserat verktyg har också blivit färdigt under
våren för att hantera förslag till agila arenor (förbättringsområden). Jubileumsfirandet har inletts med
aktiviteter runt om i kommunen. Det pågår också förberedelser för att kunna utveckla webbplatsen
Engelholm.se med förbättrad användarvänlig struktur, innehåll och design.
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.
Upphandling pågår för att skapa en ny plattform för e-tjänster riktat mot medborgarna. Samverkan kring
gemensam utveckling av e-tjänster pågår inom Familjen Helsingborg.

Samhällsutveckling: En positiv befolkningsökning januari-mars 2016 (46 personer motsvarande 0,1%)
möjliggör att befolkningsmålet om 1 % uppnås under 2016. Befolkningstillväxt är en viktig förutsättning
för kommunens utveckling.
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Sysselsättningen i Ängelholms kommun utvecklas positivt. I mars 2016 var 5,5 % av Ängelholms
befolkning i åldern 18-64 år utan arbete. I slutet av 2015 var motsvarande andel 6,0 % (arbetslöshet 18-64
år i kommunen, andel (%) av befolkningen).
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). Ett långsiktigt
arbete med mångfaldsfrågorna är ständigt pågående. Mångfaldsfrågorna ingår också som en viktig del i
projektet Agila Ängelholm, samt i samarbetet inom Familjen Helsingborg, där frågorna ingår i
verksamhetsplanen.

Välfärdsnämnden
Välfärdsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Lärande och familj Av välfärdsnämndens 13 mål
prognostiseras 1 bli helt uppfyllt, 11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllt. Det vill säga 92 % bedöms bli helt
eller delvis uppfyllda för helåret 2016.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus och samhällsutveckling: En arbetsgrupp för "Tidiga insatser" har tillsatts mellan
socialtjänst och barn- och utbildningsverksamheterna, inklusive Elevhälsan. En redan tillsatt
samverkansgrupp mellan verksamhetsområde Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorg och Elevhälsan
gällande psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och vuxna har börjat ge effekt. En breddad samverkan
kring uppföljning av placerade barn äger fortsatt rum för att säkra god kvalitet i dessa barns skolgång. En
ökad samverkan, både i det operativa och styrande ledet, har även skett under våren kring nyanlända och
ensamkommande barn.
Verksamheternas arbete kopplat till tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering följs upp i
november varje år. Ett exempel på ett prioriterat område under 2016 inom barn- och
utbildningsverksamheterna är pojkars och flickors lika rätt till lärande. Lärande och familj har påbörjat
planering och förberedelser för arrangemang av eller deltagande i arrangemang (medarbetare, elever)
under året med fokus på barnkonventionen och funktionsnedsättning. Arbete är också påbörjat för att
under året publicera en mångfaldsbok som bygger på elevers arbete med mångfald och tolerans.
Verksamheterna deltar i det kommunövergripande projektet Agila Ängelholm.

Effektiva verksamheter: Verksamheterna arbetar fortsatt med att få en budget i balans och förslag på
åtgärder har tagits fram. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen arbetar målinriktat med att
institutionsplacering ska utgöra sista alternativ vid placering. Trots detta görs bedömningen att det blir
svårt att nå det uppsatta målvärdet gällande antalet institutionsplaceringar.
Verksamhetsområde Funktionsstöd arbetar ständigt med att ta fram boendeplatser för de medborgare
som behöver bostäder med särskild service. Bland de totalt 20 personer som inte har ett verkställt beslut
om boende per den 30 april, finns personer som har tackat nej till en erbjuden plats i kommunal regi eller
hos externa aktörer. För dessa personer måste verksamheten fortsätta att söka efter en lämplig plats. Tre
beslut av de sju som inte är verkställda (ärenden äldre än 8 månader per den 30 april), verkställs av externa
aktörer som korttidsvistelse i avvaktan på ledig plats på boenden i kommunal regi.

Medskapande medarbetare: Månadsvis samlas huvuduppdrag Lärande och familjs ledare för
erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. För att Individ- och familjeomsorgen ska bli mer
attraktiv som arbetsgivare har man under våren arbetat med att bland annat skapa en tydligare
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introduktionsplan för nyanställda, göra kartläggningar av kompetensbehov och utbilda inom risk- och
skyddsbedömning samt genomfört barnsamtalsutbildningar.

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Samhälle. Av myndighetsnämndens 11 mål
prognostiseras 8 bli helt uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. Det vill säga 100 % bedöms bli helt eller delvis
uppfyllda för helåret 2016.

Huvuduppdrag Samhälle
Medborgarfokus: Verksamheten har under tertialet arbetat med genomgång av bland annat hemsida,
mallar, blanketter och beslut för att informationen ska bli mer lättillgänglig, lättförståelig och tydlig för
medborgarna. Medarbetarna jobbar i olika arbetslag med två handläggare i varje team och varannan månad
ändrar enheten teamuppdelning för att uppnå en likvärdig och rättvis handläggning av varje ärende.
Kompetensutveckling sker fortlöpande för att minimera beslut med formella fel.

Effektiva verksamheter: Verksamheten arbetar fortsatt med att säkerställa rätt handläggning och
debitering. Bygglovsenheten har också arbetat med tillgängligheten så att det blir än lättare att få kontakt
med en bygglovhandläggare till exempel genom bygglov över disk. Bygglovsprocessen är dessutom
digitaliserad sedan januari vilket kommer att effektivisera hanteringen. Veckovisa uppföljningar av
ärendehandläggningstid efterföljs av en utvärdering om ett ärende avviker från fastställd svarstid.

Samhällsutveckling: Miljö och bygg ingår i huvuduppdraget Samhälle och verksamheterna arbetar
tillsammans för att stärka ekologisk hållbarhet och miljöfrågor i samhällsbyggandet, till exempel i
detaljplanprocesser och projekt. Verksamheten har också i uppgift att ta fram förslag på åtgärder för
miljöplanen. Exempelvis kampanjen Pendla med cykel genomfördes under våren för att få fler att
upptäcka möjligheten att cykla till jobbet. Arbete pågår med projektet ”Giftfri förskola” i samarbete med
skolan.
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Medskapande medarbetare: Under årets första månader har det skett en del förändringar i
organisationen som har påverkat medarbetarna. Arbete pågår med att tydliggöra organisationen.
Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling. Det görs också studiebesök inom liknande
verksamheter för att lära av andra.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden har mål som berör Servicestöd. Av överförmyndarnämndens 4 mål
prognostiseras alla bli helt uppfyllda. Det vill säga 100 % bedöms bli helt eller delvis uppfyllda för helåret
2016.

Servicestöd
Medborgarfokus och effektiva verksamheter: Per 30 april i år fanns totalt 653 aktiva ärenden, varav 73
ärenden har tillkommit under årets fyra första månader. Under samma period har 43 ärenden avslutats,
vilket innebär en ökning med 30 ärenden. Vid samma period 2015 var 559 ärenden aktiva, varav 52 var
inkomna under januari-april 2015. Då var ökningen totalt 9 ärenden. Sammanfattningsvis kan sägas att
antalet aktiva ärenden har ökat.
Inflödet av nya ärenden bedöms inte minska under 2016. Trots det är prognosen att målet uppnås då
verksamheten prioriterar snabb och korrekt handläggning.

Samhällsutveckling: Nyrekrytering sker löpande under året. En informationsträff för ställföreträdare
enligt Föräldrabalken och två utbildningar för godmanskap för ensamkommande barn har ägt rum under
första tertialet. Det har resulterat i ett 40-tal nya gode män inom kommunen.

Medskapande

medarbetare: En medarbetare har genomfört grundutbildning avseende
överförmyndarverksamhet och grundutbildning inom verksamhetens datasystem. Samtliga medarbetare
har även deltagit i kurs "Överförmyndarnyheter 2016". Fortsatt kommer årliga studiedagar att genomföras.
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Ekonomisk analys
Prognosen för helåret 2016 visar ett positivt resultat på 31,7 mnkr exklusive jämförelsestörande poster för
den skattefinansierade verksamheten, vilket är 20,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala
budgetavvikelsen för nämnderna är -28,4 mnkr medan överskottet för finansiella och
kommunövergripande poster är 48,9 mnkr.
Kommunen kommer under året betala in cirka 305 mnkr inklusive löneskatt för att genom en
försäkringslösning lösa delar av kommunens pensionsskuld. Inbetalningen kommer att kostnadsföras i
resultaträkningen och påverka resultatet negativt men ses som en jämförelsestörande.

Resultaträkning 2016
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 151123)

justerad

421,9
-2 335,4
-70,2
-1 983,6

421,9
-2 336,6
-70,2
-1 984,8

447,3
-2 366,0
-67,0
-1 985,6

25,4
-29,4
3,2
-0,8

1 709,9
267,1
25,7
-6,6
12,4

1 709,9
267,1
25,7
-6,6
11,2

1 706,3
289,3
28,4
-6,6
31,7

-3,6
22,2
2,7
0,0
20,5

0,0
0,0
12,4

0,0
0,0
11,2

0,0
-305,0
-273,3

0,0
-305,0
-284,5

prognos avvikelse

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar avvikelse på -2,8 mnkr. Det är 2,0 mnkr
bättre än budgeterat. Detta beror på att det i år är budgeterat ett negativ avvikelse på -4,8 mnkr, då det
sedan tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2015 uppgick till 19,7 mnkr.
I samband med avvikelserapporten för februari månad beslutade Kommunstyrelsen att huvuduppdragen
och Servicestöd inom den skattefinansierade verksamheten inte får förbruka eventuella överskott för
kapitalkostnader gentemot budget under år 2016 och att eventuella överskott ska redovisas i prognosen
efter april månad. I denna prognos redovisar huvuduppdrag Samhälle ett överskott om 4,5 mnkr avseende
kapitalkostnader, som ingår i driftbudgetavvikelserna nedan. Övriga huvuduppdrag och Servicestöd
beräknar att man förbrukar sina budgeterade kapitalkostnader under året.
Befolkningstillväxt är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. 2015 växte Ängelholm med
1,3 % det vill säga 503 personer så att totalt invånare blev 40 732. Under 2015 föddes 393 barn, medan
antalet avlidna uppgick till 438 personer. Födelsenettot, det vill säga antalet födda minus antalet avlidna,
uppgår till -45 personer. Flyttnettot är positivt med 365 personer. Under 2015 flyttade 2 100 personer till
kommunen och 1 744 personer flyttade från kommunen. En stor del av flyttnettot och den positiva
befolkningsutvecklingen förklaras av nybyggnation och invandring, 178 personer. För att möta ett växande
Ängelholm färdigställdes under 2015 173 lägenheter (varav 75 lägenheter i trygghetsboenden för äldre)
och 22 villor. Under de tre första månaderna har kommunen vuxit med 46 personer, det vill säga 0,1 %
(jämfört med 0,3 % föregående år). Den positiva befolkningsökningen januari-mars 2016 möjliggör att
befolkningsmålet om 1 % kan nås under 2016.
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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

2016-04-30

-42,0
-846,1
-12,2
-1 055,8
0,0
-3,0
-1 959,1
1 970,3
11,2

Helårs-

prognos vikelse

-1,7
-40,5
-289,1
-846,2
-3,5
-12,1
-416,2 -1 085,2
0,0
0,0
-1,8
-3,5
-712,3 -1 987,5
703,2 2 019,2
-9,1
31,7

-4,8
-4,8
6,4

-0,7
-0,7
-9,8

Av-

-2,8
-2,8
28,9

1,5
-0,1
0,1
-29,4
0,0
-0,5
-28,4
48,9
20,5
2,0
2,0
22,5

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

Års-

Utfall

budget

2016-04-30

-54,9
-1 100,0
-496,6
-180,4
-36,6
-90,6
-1 959,1
1 970,3
11,2
-4,8
-4,8
6,4

Helårs-

prognos vikelse

-7,1
-53,9
-430,3 -1 130,9
-169,2
-502,4
-58,6
-175,9
-18,3
-36,6
-28,7
-87,8
-712,2 -1 987,5
703,1 2 019,2
-9,1
31,7
-0,7
-0,7
-9,8

Av-

-2,8
-2,8
28,9

1,0
-30,9
-5,9
4,5
0,0
2,8
-28,4
48,9
20,5
2,0
2,0
22,5

Kommunövergripande poster och finansiering (+48,9 mnkr)
Kommunens skatter och generella statsbidrag förväntas bli 8,4 mnkr högre än budgeterat. Huvudorsaken
är att befolkningen i Ängelholm per 1:a november 2015 var 40 655 invånare istället för budgeterade
40 600. Det är befolkningen per den 1:a november föregående år som är avgörande för hur
skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas.
Under 2015 fick Ängelholms kommun ett tillfälligt generellt stadsbidrag om 11,0 mnkr med anledning av
den uppkomna flyktingsituationen. En trettondel av intäkten (0,8 mnkr) periodiserades till år 2015 medan
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Förvaltningsberättelse

resterande del (10,2 mnkr) periodiserades till år 2016 enligt de redovisningsrekommendationer som finns
för kommuner. 2016 års summa redovisas här som ett överskott i väntan på beslut.
Kommunen har anpassat sina redovisningsprinciper enligt gällande rekommendationer för
exploateringsverksamheten. Detta innebär att kommunen behöver resultatföra realisationsvinster från
exploateringsprojekt från tidigare år. Det finns också realisationsvinster som uppkommer under
innevarande år. Totalt beräknas vinsterna för exploateringsprojekten uppgå till 23,7 mnkr, varav
12,7 mnkr avser realisationsvinster från föregående år.
En positiv avvikelse om 4 mnkr väntas för personalomkostnaderna. Anledningen är bland annat lägre
kostnader för avtalsförsäkringar, att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga delvis finns kvar tom maj
månad samt en högre personalvolym inom verksamheterna som innebär en högre intäkt för PO-pålägg
under finansieringen.
Utdelningen från Ängelholmshem uppgår till 7,7 mnkr för föregående räkenskapsår, vilket innebär ett
överskott på 2,7 mnkr i förhållande till budget.
Lägre intäkter för internränta från huvuduppdrag Samhälle med anledning av en lägre investeringstakt
innebär en intäktsavvikelse mot budget på -1,0 mnkr.
Obudgeterade intäkter för tomträttsavgälder uppgår till 0,9 mnkr.

Kommunfullmäktige (+1,5 mnkr)
I Kommunfullmäktiges budget 2016 fanns en reserv avsatt på 4,5 mnkr per år för nya gruppbostäder.
Efter att Kommunfullmäktige beslutat enligt Välfärdsnämndens framställan om omdisponering av
budgetmedel motsvarande 3,0 mnkr för att täcka merkostnader i avvaktan på färdigställandet av nya
gruppbostäder, återstår 1,5 mnkr av budgeten. Den första nya gruppbostaden beräknas vara klar i MunkaLjungby först under första kvartalet 2017. Resterande del av 2016 års budget redovisas därför som ett
överskott.

Kommunstyrelsen (-0,1 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (0 mnkr)

Inga avvikelser finns mot budget.
Huvuduppdrag Lärande och familj (-1,5 mnkr)

Försörjningsstödsverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr. Avvikelsen
förklaras av att etableringsersättning upphört för cirka 20-25 individer från Arbetsförmedlingen. I
dagsläget bedöms avvikelsen stanna vid -2,0 mnkr medräknat att andra ersättningar kommer att utgå där
försörjningsstöd är komplement till försörjning.
Vuxenskolan/Arbetsmarknadsenheterna visar på ett överskott vid årets slut på 0,5 mnkr. Detta på grund
av ett effektivt nyttjande av statsbidrag för yrkesvux och vuxlärling.
Huvuduppdrag Hälsa (-5,9 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 3 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 konsekvensbeskrivning är utarbetat för 2016-2017,
prognosen för 2016 är -5,9 mnkr. Inom huvuduppdraget pågår arbete för att effektivisera verksamhetens
processer och därigenom hitta åtgärder för att nå och upprätthålla en ekonomi i god balans. 2017 bedöms
huvuduppdrag Hälsa nå en budget i balans.
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Förra årets avvikelse inom uppdrag och stöd (-5,5 mnkr) förväntas minska med 3,0 mnkr 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. Detta prognostiseras ge minskade kostnader om 1,0 mnkr. Trygghetsjourens larmcentral
avvecklas för att istället anslutas till en trygghetscentral i extern regi. Detta sker i samband med
övergången till digitala trygghetslarm och beräknas ge en besparing på 1,0 mnkr. En översyn av
inköpsprocesen gällande inkontinenshjälpmedel pågår och förväntas ge minskade kostnader med 0,2
mnkr. Den förändrade organisationen och smärre justeringar ger ytterligare samordningsvinster om 0,8
mnkr.
I bokslutet 2015 redovisade hemtjänsten ett underskott på totalt -5,5 mnkr. Denna avvikelse förväntas
minska med 2,1 mnkr till -3,4 mnkr. Detta genom införandet av nytt arbetssätt gällande handläggning av
bistånd och planering av hemtjänst. Vidare genomförs en lokaleffektivisering gällande två mindre
hemtjänstlokaler på totalt 0,1 mnkr.
Huvuduppdrag Samhälle (+4,5 mnkr)

I prognosen lämnas en positiv avvikelse mot budget om 4,5 mnkr. Förklaringen är helt och hållet lägre
kapitalkostnader än budgeterat. Orsaken till det är att investeringsnivån 2015 blev lägre än tidigare
prognostiserat 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 (+2,8 mnkr)

Servicestöd prognostiserar ett överskott för 2016 motsvarande 2,8 mnkr. Av överskottet är 1,8 mnkr
kopplade till fastigheternas konsumtionsavgifter. Återstående överskott, 1 mnkr, beror på att flera tjänster
inom de tre olika verksamhetsområdena i Servicestöd är eller har varit vakanta delar av året.

Myndighetsnämnden (+0,1 mnkr)
Endast en mindre avvikelse redovisas i prognosen till följd av lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Välfärdsnämnden (-29,4 mnkr)
Den ekonomiska avvikelserapporten för Välfärdsnämnden efter april månad visar på fortsatt stora
underskott inom flera av verksamhetsområdena. Det samlade underskottet för Välfärdsnämnden uppgår
till 29,4 mnkr. Prognostiserat budgetunderskott uppstår trots besparingar på sammantaget 15,0 mnkr inom
Välfärdsnämndens ansvarsområde. Detta är besparingar som är beslutade såväl under 2015 som under
innevarande år. Vidare har beslut tagits om att varje enskild placering av barn och ungdomar samt vuxna
ska prövas restriktivt samt en fortsatt restriktivitet i LSS-bedömningar där framtagen handlingsplan
tillämpas. För att möta de budgetmässiga obalanserna har ett uppdrag getts till samtliga verksamhetschefer
inom huvuduppdraget Lärande och familj att redovisa vilka verksamheter som kan bli aktuella för
ytterligare besparingar.
År 2012 påbörjade Ängelholms kommun satsningen på ”En dator per elev" inom grundskola och
gymnasieskola. Införandet har skett succesivt och från år 2015 har alla elever tillgång till en egen dator.
För år 2016 förväntas ett underskott på -1,2 mnkr i driftbudgeten som har sin grund i ett ökat elevantal.
Huvuduppdragets hyreskostnader gentemot Ängelholmslokaler har förändrats och innebär merkostnader
för verksamheten. Behov av lokalanpassningar, som uppkommer under året och beställs av
huvuduppdraget, finansieras fullt ut av välfärdsnämnden. I nuvarande prognos beräknas dessa
merkostnader till -1,0 mnkr.
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Anläggningsboendet som Migrationsverket har öppnat på Vallhall innebär ett ökat mottagande av barn
och elever i förskola och skola. Inom grundskolan finns idag cirka 135 nyanlända elever i
introduktionsverksamhet. Flertalet av eleverna är i asylprocessen vilket innebär att Migrationsverket
finansierar stora delar av kostnaden som beräknas till cirka 18 mnkr. Inom förskolan bedrivs verksamhet i
Strövelstorp men även i Skälderviken kommer verksamhet att startas upp till hösten för att ta emot barn i
åldersgruppen 1-5 år.
Den ekonomiska konsekvensen inom verksamhetsområdet förskola/skola är svår att förutse bland annat
beroende på ovisshet kring omfattningen av flyktingmottagandet, elevernas behov och eventuellt behov av
utökade skollokaler. Den totala merkostnaden i nuläget för förskola/skola uppskattas till 3,1 mnkr. En
stor del av denna merkostnad avser modersmålsundervisning och studiehandledning.
Verksamhetsområdet Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott vid årets slut på -2,7 mnkr. Av detta
utgör den egna kommunala gymnasieskolan -1,8 mnkr, beroende på en högre lärartäthet jämfört med
budget. Tjänsteplanering för höstterminen 2016 pågår där utmaningen för gymnasieskolan är att visa hur
det befarade underskottet ska hämtas hem och att antagna åtgärdsförslag genererar förväntat resultat. Det
är positivt för gymnasieskolan att antalet förstahandssökande inför höstterminen 2016 ser ut att ligga på
samma nivå som de senaste åren. Inför budget 2016 gjordes en besparing på interkommunal ersättning
och friskolebidrag på -0,9 mnkr. Detta ser inte ut att kunna uppfyllas och prognosen visar på ett
budgetunderskott motsvarande besparingen inför 2016.
Verksamhetsområdet Individ och familj arbetar aktivt med att hitta insatser i öppna former och prövar
noggrant behovet av dygnsvård. Hemmaplanslösningar ska erbjudas i första hand om inte
skyddsbedömning visar på annat behov. Prognostiserat budgetunderskott avseende placeringar av barn
och unga är -1,0 mnkr. Prognostiserat budgetunderskott avseende placeringar av vuxna är -0,5 mnkr.
Insatta åtgärder är beaktat i prognoserna. En del av placeringarna övergår till familjehemsvård samtidigt
som behovet av familjehem ökat betydligt. Bristen på arvoderade familjehem har lett till en ökning av
konsultstödda familjehem, vilket generar högre kostnader. Det ökade mottagandet av ensamkommande
barn har lett till en ökad efterfrågan på familjehem generellt. Både arvoderade familjehem och
konsultledda familjehem är en mycket eftertraktad vårdform, vilket driver upp den genomsnittliga
dygnskostnaden. Målsättningen är, trots svårigheterna, att minska de konsultledda
familjehemsplaceringarna till förmån för arvoderade. Beaktat insatta åtgärder prognostiseras ett
budgetunderskott motsvarande -3,5 mnkr.
Enligt nya prognoser från Migrationsverket med tre olika scenarion förväntas inte mottagandet öka i
samma takt som föregående år men beredskapen ska finnas. Verksamheten prognostiserar ett underskott
på -3,1 mnkr under förutsättning att beräknade intäkter erhålls från Migrationsverket samt att det
erforderliga lokalbehovet tillgogoses framgent. Underskottet beror på ofinansierade kostnader
hänförda till nödvändig höjning och förstärkning av passivt skalskydd samt bevakningskostnader för
Rosentäppan med anledning av den förhöjda risken en HVB-etablering medför. Ofinansierad
hyreskostnad för Rosentäppan är medräknad. Merkostnaden från Ängelholmslokaler går inte att återsöka
hos Migrationsverket. Vidare råder utredningsskyldighet på Migrationsverkets anläggningsboenden och de
utredningskostnaderna är inte återsökningsbara. Kartläggning gällande utökning av platser på befintliga
HVB-boenden pågår för att minimera ofinansierade kostnader för externa placeringar.
Inom verksamhetsområdet funktionsstöd redovisas fortsatt stora budgetavvikelser för år 2016. Utifrån
aktuella beslut befaras ett underskott uppgående till -12,4 mnkr. Verksamhetsområdet har under april
månad blivit kompenserat med budgetmedel motsvarande 3,0 mnkr för ökade kostnader på grund av brist
på bostäder med särskild service. Trots denna budgetförstärkning tyngs resultatet ned av bland annat två
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tillkommande externa placeringsärenden samt förväntade kostnader för vårdtagare som är
utskrivningsklara från sjukvården och där kommunen fått överta kostnadsansvaret.
Inom insatsformen personlig assistans beräknas för närvarande ett underskott uppgående till -6,9 mnkr. I
de rättsliga processer som pågår gällande gränssnittet mellan försäkringskassan och kommunen har under
den senaste månaden kommit utslag från Förvaltningsrätten i två ärenden. I ett ärende bedöms det
grundläggande behovet vara så pass omfattande att ärendet återförs till försäkringskassan. I det andra
ärendet är förvaltningsrättens dom det motsatta, det vill säga det grundläggande behovet bedöms inte så
pass omfattande att det är försäkringskassans ansvar. Under juni månad påbörjas verkställighet av ett nytt
och mycket omfattande assistansärende där beslut om försäkringskassans ansvar väntas inom det snaraste.
I avvikelserapporten har detta ärende beräknats att i huvudsak bli ett kostnadsansvar för
försäkringskassan.
Gällande bostäder med särskild service (gruppbostäder, servicebostäder) är behovet av nya bostäder akut
både inom LSS och SoL (psykiatribostäder). I föreliggande prognos har upptagits ett underskott inom
denna insatsform på -4,5 mnkr. Orsaken till den beräknade budgetavvikelsen är framförallt två nya beslut
där den enskilde beviljats egen bostad med dygnet runt bemanning. Besluten kommer att börja verkställas
från juni månad. Helårskostnaden för denna typ av boende uppgår till cirka 2,5 mnkr per boende. Vidare
har det tillkommit två beslut där verkställighet initialt måste ske genom externa placeringar till en samlad
kostnad på 1,5 mnkr för 2016.
Inom verksamhetsområdet har kostnader för hemtjänstinsatser till personer som tillhör personkrets 1-3
inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ökat under året. I dagsläget beräknas ett
underskott för dessa insatser med cirka 1,0 mnkr.
Såväl barn och ungdomsverksamheten som den dagliga verksamheten inom funktionsstödet förväntas
klara sina verksamheter under 2016 inom tilldelade budgetramar. Inom den dagliga verksamheten pågår
omstruktureringar av flera av aktiviteterna som ett led i att få en bättre kostnadskontroll. Bland annat görs
en översyn av rutinerna kring taxiresorna till den dagliga verksamheten som har ökat markant under
senare år.

Valnämnden (0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.

Överförmyndarnämnden (-0,5 mnkr)
Överförmyndarnämnden har kostnader för en handläggartjänst utöver budget enligt beslut i
KS 2015-09-25. Detta till följd av en mycket större ärendemängd. Merkostnaden beräknas uppgå till 0,5
mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp (2,0 mnkr)
Budgetavvikelsen för VA-verksamheten 2016 beräknas hamna på -2,8 mnkr, vilket är 2,0 mnkr bättre än
budgeterat. Förklaringen till det är att avskrivningskostnaderna väntas bli 2,5 mnkr lägre än budgeterat,
vilket i sin tur beror på att investeringsnivån 2015 blev lägre än prognostiserat och att flera av dessa
projekt inte avslutades vid årsskiftet.
Den pågående renoveringen av reningsverket väntas bli dyrare än beräknat på grund av en oförutsedd
sanering av asbest i byggnaden. Ett underskott -1 mnkr väntas uppkomma till följd av saneringen och
ingår i prognosen.
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Positiva avvikelser till följd av lägre räntekostnader på omsatta lån (0,4 mnkr), personalvakanser (0,4 mnkr)
och högre anslutningsavgifter än beräknat (0,2 mnkr) finns också. Brukaravgifterna beräknas dock bli lägre
än budgeterat (-0,5 mnkr).

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 262,2 efter Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera 74,4 mnkr
från år 2015. Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 225,5 mnkr, vilket är 36,7 mnkr lägre än
budgeterat. Överskottet inom de skattefinansierade investeringarna uppgår till 29,1 mnkr och inom den
avgiftsfinansierade VA-verksamheten till 7,6 mnkr.
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Per styrelse/nämnd
mnkr

Årsbudget

Utfall per

Helårs-

Av-

2016

2016-04-30

prognos

vikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Välfärdsnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet

160,8
0,8
11,5
173,1

31,1
0,0
1,3
32,4

132,3
0,2
11,5
144,0

28,5
0,6
0,0
29,1

89,1
89,1

11,0
11,0

81,5
81,5

7,6
7,6

262,2

43,4

225,5

36,7

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Per verksamhet
mnkr

Årsbudget

Utfall per

Helårs-

Av-

2016

2016-04-30

prognos

vikelse

Skattefinansierad verksamhet
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Samhällsutveckling
Kommundirektör
Servicestöd
Summa skattefinansierad verksamhet

11,5
3,4
144,6
0,0
13,6
173,1

1,3
0,7
30,3
0,0
0,2
32,5

11,5
3,4
118,5
0,0
10,6
144,0

0,0
0,0
26,1
0,0
3,0
29,1

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet

89,1
89,1

11,0
11,0

81,5
81,5

7,6
7,6

262,2

43,5

225,5

36,7

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Huvuduppdrag Lärande och familj
Investeringsbudgeten för huvuduppdraget Lärande och familj utgörs i huvudsak av medel för
inventarieranskaffning inom förskola, grundskola samt gymnasieskola. Vidare finns medel motsvarande
4,2 mnkr upptagna för inköp av elevdatorer inom ramen för "en dator per elev".
Trots en relativ låg förbrukning under årets första tertial beräknas den samlade helårsprognosen ligga i
paritet med budget.

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

Huvuduppdrag Samhälle
Helårsprognosen för huvuduppdrag Samhälles investeringsnivå är på 118,5 mnkr. Det är 26,1 mnkr lägre
än budgeterad investeringsnivå.
Projektet Skäldervikens IP påbörjas först i höst, vilket gör att endast 0,6 mnkr av budget på 1,8 mnkr
utnyttjas i år. Asfaltbudgeten uppgår till 7 mnkr, varav 1 mnkr väntas utnyttjas inom andra projekt.
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Utgifter för pågatågsstationen i Barkåkra som slutfördes 2015 ingår med 20 mnkr på grund av att
Trafikverkets rekvisitioner släpar efter.
Större investeringsprojekt som genomförs i år är Tullportsbron för 15,0 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 13,2 mnkr och slutförs nästa år för totalt 30
mnkr.

Servicestöd
Investeringsnivån bedöms ligga 3,0 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på att motsvarande medel ligger
budgeterade för stadshuset ombyggnad. Eftersom planen nu är att istället bygga ett nytt stadshus kommer
inte dessa medel att användas.

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp
Prognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten kommer att uppgå till 81,5 mnkr.
Utbyggnaden inom de så kallade Stora VA-projekten är i år budgeterade till 33,2 mnkr och utgifterna vid
årets slut väntas uppgå till 38,6 mnkr. Avvikelsen beror dels på tilläggsarbeten och annat inom projektet
Ny vattenledning Gånarp-Hjärnarp, och dels på att man valt en annan och totalt billigare lösning för S11
Reningsverket-Varvsvägen, vilket gör att detta slutförs i år med medel som ligger i plan för 2017-2018.
Andra stora projekt som genomförs i år är Bjärevägen-Lingvägen för 5 mnkr, Landshövdinge-vägen för
4,5 mnkr, samt Åsbogatan för 5,5 mnkr, vilket överskrider budget med 0,5 mnkr på grund av omfattande
förberedelsearbeten. Projektet Företagargatan med en budget på 6 mnkr har senarelagts och påbörjas först
i november, vilket medför att endast 1,9 mnkr utnyttjas i år.
180,0
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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 och delas upp i koncernföretag och
uppdragsföretag. 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 2015 uppgick antalet förvaltade bostadslägenheter till 3 024 och antalet
förvaltade verksamhetslokaler till 95, varav koncernen äger 68. Förvaltad lokalyta uppgår till cirka 216 000
𝑚2 .
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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. Ängelholmshem
är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholm.
Bolagets ekonomi

Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 13,5 mnkr före skatt. Avvikelser mot budget 2016-0430 är totalt +0,3 mnkr. Bolaget prognosticerar nettoinvesteringar för 2016 på totalt 162 mnkr, vilket kan
jämföras med 2015 då investeringarna uppgick till 159 mnkr.

Resultaträkning 2016
AB Ängelholmshem
Resultaträkning
mnkr
Rörelsens intäkter

Utfall per

Budget per

Av-

2016-04-30 2016-04-30 vikelse

Års-

Helårs-

budget

prognos

Rörelsens kostnader

79,8
-62,2

77,0
-60,7

2,8
-1,6

231,0
-182,0

231,0
-182,0

därav avskrivningar

-17,2

-15,0

-2,2

-45,0

-45,0

Rörelseresultat

17,6

16,3

1,2

49,0

49,0

Finansiella intäkter

1,3
-15,7
3,1

1,3
-14,8
2,8

0,0
-0,9
0,3

8,9
-44,5
13,5

8,9
-44,5
13,5

3,1

2,8

0,3

-3,0
10,5

-3,0
10,5

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Bokslutsdispostioner m.m.
Skatt
ÅRETS RESULTAT

Nya bostäder

Under 2015 färdigställde Ängelholmshem 75 nya hyreslägenheter och bolaget fortsätter att bygga nya
bostäder för att utveckla Ängelholms kommun. Lägenheterna som färdigställdes 2015 har mottagits
mycket väl av marknaden, vakansgraden för dessa lägenheter har i princip varit obefintlig.
Just nu pågår byggnation av 24 lägenheter i Strövelstorp. Budgeten för projektet uppgår till 40 mnkr och
kommer att stå klart för inflyttning i september 2016. Option finns på ytterligare 24 lägenheter, beslut
kommer att fattas under våren 2016. Ängelholmshem förbereder för att kunna påbörja byggstart av
Solskiftet etapp tre i Munka-Ljungby under hösten 2016. Den tredje och avslutande etappen i området
Solskiftet består av 36 lägenheter med inflyttning under 2018.
Arbetet med att bland annat byta ut samtliga tappvattenledningar på området Kulltorp avslutades i början
av 2016.
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. Utöver pågående och beslutad
nyproduktion planerar Ängelholmshem att bygga 24 lägenheter intill Rönne å i centrala Ängelholm.
Ängelholmshem planerar också att bygga 220-270 stationsnära hyreslägenheter intill bolagets befintliga
fastigheter på området Saftstationen.
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AB Ängelholmslokaler
Bolagets ekonomi

Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till -12,9 mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per
2016-04-30 är totalt +0,8 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar för 2016 på totalt 259 mnkr,
vilket kan jämföras med 2015 då investeringarna uppgick till 102 mnkr.

Resultaträkning 2016
AB Ängelholmslokaler
Resultaträkning
mnkr

Utfall per

Budget per

Av-

2016-04-30 2016-04-30 vikelse

Rörelsens intäkter

48,4

49,5

Rörelsens kostnader

-49,8

därav avskrivningar

-11,0

Års-

Helårs-

budget

prognos

148,5

140,5

-48,1

-1,1
-1,7

-144,3

-144,3

-13,4

2,4

-40,3

-40,3

-1,3

1,4

-2,7

4,2

-3,8

0,0

0,0

0,1

0,1

Finansiella kostnader

-2,1

-5,7

0,0
3,6

-17,2

-9,2

Resultat efter finansiella

-3,4

-4,3

0,9

-12,9

-12,9

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

intäkter och kostnader
Bokslutsdispostioner m.m.

-

-

Skatt

-

-

ÅRETS RESULTAT

-3,4

-4,3

0,9

2,8

2,8

-10,1

-10,1

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 inför vårterminen 2017. Skolan kommer att
miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad.
Ängelholmslokaler förbereder även för byggstart av två gruppboenden i Munka-Ljungby. Byggstart
beräknas ske under hösten 2016.
I januari 2016 förvärvade Ängelholmslokaler äldreboendet 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
Villanskolan som kommer att starta under 2017 och beräknas stå klar 2019. Den nya skolan dimensioneras
för 550 elever och beräknas kosta 289 mnkr.
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Producerad av Ängelholms kommun
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