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Besöksvän

Ängelholms kommun och Ängelholms 
sjukhus var inbjudna till socialminister 
Lena Hallengren för att berätta om vo-
lontärprojektet Besöksvän. Besöksvän 
syftar till att motverka ofrivillig ensam-
het och skapa trygghet för äldre.

Utökning av förskoleplatser

Under 2019 har tre förskolor i Ängel-

holm, Munka Ljungby och Strövelstorp 

tagits i drift. Detta ger en utökning av 

förskoleplatser vilket i sin tur leder 

till minskade barngrupper. Ängelholms 

kommun har också beviljats statsbidrag 

för minskade barngrupper.

Viktiga händelser under året

Bäst på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden 
för förnybara drivmedel och ma-
tavfallsinsamling gör Ängelholm 
till landets bästa kommun på av-
fallshantering. Kommunen är också 
tredje bäst i landet på återvinning.

Plats 17 i företagsklimat

Kommunen placerar sig på plats 17 i 
Svenskt näringslivs ranking av kommu-
nernas företagsklimat 2019. 2018 kom 
kommunen på plats 21.

Ökad likvärdighet

Satsning på ökad likvärdighet i 

Ängelholms skolor. Genom statliga 

medel görs omfattande insatser och 

resursförstärkning med ett tydligt 

fokus på språk-,  läs- och skrivut-

vecklingen i de lägre åldrarna.

Ny grafisk profil

En ny kommunikationspolicy och en ny varumärkespolicy med grafisk profil har tagits fram med syfte att höja kvaliteten på både kommuni-kation, service och bemötande till medborgarna. 
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Sveriges kommuners ekonomi
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomi- 
rapporten från maj 2019 är svaghetstecknen många 
för den globala handeln med dämpade tillväxtutsik-
ter, inte minst i Tyskland, vilket har stor betydelse 
för den europeiska ekonomin. Den globala tillväxten väntas 
växla ner under 2019 och 2020 och prognosen för 2019 
visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. Ut-
vecklingen i Europa samt Kina och sjunkande BNP-till-
växt i USA bedöms sänka utsikterna för svensk export- 
marknad. Handelskonflikten mellan USA och Kina, 
BREXIT och tullkonflikten mellan USA och EU 
är orosmoln vars påverkan på ekonomin är osäker.  
 
I Sverige väntas den ekonomiska tillväxten bromsa in i under 
2019 och bristen på arbetskraft är en starkt begränsande 
faktor för en fortsatt tillväxt. Skatteunderlagets utveckling 
blir betydligt svagare och BNP-tillväxten väntas falla från 
2,4 procent 2018 till 1,4 procent både 2019 och 2020. Den 
långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upp-
höra. Eftersom den ekonomiskt starka perioden går mot 
sitt slut blir omfattande åtgärder nödvändiga i kommun-
sektorn i form av skatteökningar, besparingar och effektivi- 
seringar för att möta utmaningar som minskad sysselsätt-
ning och en särskilt snabb befolkningsökning i de mest 
kostnadskrävande åldrarna. 

De demografiska förändringarna med en åldrande be- 
folkning innebär att kommunsektorn står inför stora  
rekryteringsbehov samtidigt som det finns en brist på  
arbetskraft. Inom kommunerna syns det främst när det 
gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnads-
teknisk personal och socialsekreterare.

Sysselsättning
Om sysselsättningen ökar påverkas skatteintäkterna positivt 
vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska  
klara av de nya åtaganden som kommer med en växande  
befolkning. I Ängelholm är i juli 2019 andelen öppet arbets-
lösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16-64 år)  
sammanlagt 5,3 % vilket är en minskning med 0,3 pro-
cent-enheter jämfört med samma månad föregående år. Mot- 
svarande siffror för Skåne uppgår till 9,2 % och för riket 
6,9 %.

Enligt Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsik-
terna våren 2019 i Skåne län har global såväl som svensk eko-
nomi passerat konjunkturtoppen för den här gången vilket 
överensstämmer med de signaler som landets arbetsgivare 
ger. Företagens resursutnyttjande och anställningsplaner är 

dock fortsatt höga.

Bland skånska företag finns en återvunnen optimism om 
efterfrågeläget efter en tydlig dämpning kring årsskiftet 
2018/2019 och företagen i Skåne sticker ut med historiskt 
expansiva anställningsplaner. Sammantaget dämpas syssel-
sättningstillväxten i Skåne, efter ett starkt 2018, men fort-
sätter att vara hög. Prognosen är att nästan 9 900 nya jobb 
skapas under 2019 och knappt 7 500 under 2020. Även om 
västra Skåne står för den absoluta merparten av alla nya 
jobb som skapas i länet 2019-2020 innebär flyttströmmar 
från länets östra kommuner att det är i den västra delen av 
länet som arbetslösheten vänder uppåt under 2020. Brist- 
yrken fortsätter som tidigare att vara arbeten som kräver 
gymnasial yrkesutbildning och yrken inom offentliga tjänste- 
sektorn. 

Befolkning
Den 31 juli var 42 390 personer folkbokförda i Ängel- 
holms kommun. Det är en ökning med 259 personer sedan 
årsskiftet och motsvarar en folkökning med 0,6 %. Folk- 
ökningen består till över hälften av ett inrikes flyttnings- 
överskott (+145) liksom av ett invandringsöverskott (+86) 
och ett födelseöverskott (+28).

Omvärld och välfärd
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Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för 
kommunens styrelse och nämnder.

 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Familje- och utbild-
ningsnämnden (-4,4 mnkr), Nämnden för omsorg och 
stöd (-2,4 mnkr) och Överförmyndarnämnden (-1,0 
mnkr) prognostiserar negativa budgetavvikelser.

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

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Kommunstyrelsen 
har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och familj/
Kommunstyrelsen, Miljö- och tillståndsnämnden,  
Familje- och utbildningsnämnden, Nämnden för om-
sorg och stöd, Nämnden för kultur, idrott och fritid 
samt Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder har 
också inkommit med åtgärdsplaner.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla in-
formation om det verksamhetsmässiga och ekonomiska ut-
fallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder er-
håller 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 vid-
tas åtgärder.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden 
ska minska.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Den kommunövergri-
pande sjukfrånvaron har minskat under 2019 till 4,88 % 
i jämförelse med 5,29 % 2018 för perioden januari- 
augusti. För helåret 2018 var sjukfrånvaron 5,43 %. 
Prognosen för helåret 2019 är 5,20 %.

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som  
bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god eko- 
nomisk 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 kost-
naderna för den service och de tjänster som den konsumerar. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning som ska vara vägledande för kommun- 
ens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett 
verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnads- 
effektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning 
måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, presta-
tioner, resultat och effekter.

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

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som 
formuleras utifrån fyra perspektiv: 

• Medborgarfokus
• Effektiva verksamheter
• Samhällsutveckling
• Medskapande medarbetare

Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål både i sitt mål-
arbete och i själva genomförandet av verksamheten. 

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
Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att  
resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 görs 
avsteg från det finansiella målet. Istället ska kommunens  
resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatte- 
intäkter och generella statsbidrag.

 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2019 prognostiseras ett 
positivt resultat om 66,0 mnkr, vilket innebär att resultatet 
blir 2,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

God ekonomisk hushållning
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Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra över-
gripande mål.

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

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

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydlig- 
göra vår profil ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskaps- 
staden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och fram- 
tidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktig-
het, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 

Till dessa kommunfullmäktigemål är kopplat 45 mål för-
delade över nämnderna (kommunstyrelsen, familje- och 
utbildningsnämnden, nämnden för omsorg och stöd, 
samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för kultur, idrott 
och fritid, miljö- och tillståndsnämnden, överförmyndar- 
nämnden). Prognosen för helåret 2019 är att 26 mål blir 
helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfylla och att 2 mål ej 
blir uppfyllda.

Prognos för måluppfyllelse

Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej

uppfyllt

Kommunstyrelsen 6 3 0

Familje- och utbildningsnämnden 2 8 0

Nämnden för omsorg och stöd 6 0 0

Nämnden för kultur, idrott och fritid 3 1 0

Samhällsbyggnadsnämnden 5 4 1

Miljö och tillståndsnämnden 3 1 0

Överförmyndarnämnden 1 0 1

Summa 26 17 2

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har mål som berör huvuduppdrag  
Lärande och familj samt Servicestöd. Av kommunstyrelsens 
9 mål förväntas 6 mål bli helt uppfyllda och 3 mål bli delvis 
uppfyllda.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus
Kommunen deltar i ett flertal projekt för att integrera 
människor i samhället och på arbetsmarknaden, bland 
annat JagKan (studiehjälp för de som upplever att de har 
psykisk ohälsa), Finsamprojekt med fokus på utlandsfödda 
kvinnor och män. ESF-projektet Talangjobb som vänder 
sig till nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar mellan 
15-24 år, och Halv Femme som är ett projekt för att fler 
utlandsfödda kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden.

På Jobb Ängelholm har i nuläget 20 deltagare praktik för-
delat på Ung i Ängelholm, kommunalt aktivitetsansvar och 
extratjänster. På vuxenutbildningen har elva elever praktik 
på säljarutbildningen, och på undersköterskeutbildningen 
finns 40 praktikplatser vilka delas av omkring 120 elever.

Servicestöd
Medborgarfokus
Under året har flera e-tjänster lanserats, bland annat en 
helt digital och pappersfri skolstart, e-tjänster för service 
och stöd till restaurangverksamheter, utveckling av 
e-tjänster inom bygglov, och förbättring av e-tjänsten för   
ansökan om ekonomiskt bistånd. I augusti finns 105 
e-tjänster varav 88 externa som riktar sig till kommun- 
invånare, näringsliv med flera och 17 interna e-tjänster för 
den egna organisationen. 

Arbete med att erbjuda digitala betalningslösningar pågår 
där kommunen har valt en betalningslösning som nu ska 
implementeras. Ett projekt pågår också med att införa  
digital signering.  

En kommunikationspolicy och en ny varumärkespolicy för 
hela Ängelholms kommun tas nu fram med syfte att höja 
kvaliteten på både kommunikation, service och bemötande 
till medborgarna. 

I höst lanseras Ängelholmsförslaget där alla som har en 
idé eller ett förslag på hur Ängelholm eller kommunens 
verksamheter kan utvecklas kan lämna sina förslag på  
engelholm.se. Ängelholmsförslaget ersätter medborgar- 
förslag på försök under en treårsperiod. 

Uppföljning av nämndmål
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Kundtjänst genomför löpande kundnöjdhetsundersökning 
vid avslutat samtal, mail och fysiska besök. Kundtjänst gör 
också under hela året mätningar av onödig efterfrågan, det 
vill säga kundmöten som ej behövt uppstå om kommunen 
gjort rätt från början. Mätning sker av alla kontakter och i 
alla kanaler in till kundtjänst. 

Effektiva verksamheter
I april presenterades en förstudie inför ett genomförande-
projekt för ett nytt intranät. Arbetet fortsätter under hösten 
och kommande år som en del av helhetslösningen ”En  
digital arbetsplats”.  

Tillsammans med sju kommuner inom Familjen Helsing-
borg pågår ett samarbete för att dela på utvecklingen av 
e-tjänster för att spara tid och pengar och dra nytta av  
varandras kompetenser.

Under 2019 har tre förskolor i Ängelholm, Munka Ljungby 
och Strövelstorp tagits i drift enligt beslutad lokal- 
försörjningsplan. På grund av platsbrist i grundskolan 
har paviljonger för 150 elever tagits i drift under 
året.

Samhällsutveckling
Mark- och exploateringsenheten arbetar under året med 
flera större exploateringsprojekt, bland annat de nya  
bostadsområdena Fridhem, Stationsområdet och Skörpinge 
-Rönneboda. 

Exploateringsavtal kopplade till genomförandet av nya  
detaljplaner för ett antal fastigheter i centrala Ängelholm 
har upprättas i syfte att möjliggöra förtätningsprojekt.

Till följd av stor efterfrågan på och försäljning av  
tomter i kransorterna kommer utbyggnad av de sista etapp- 
erna i kommunens områden för fribyggartomter i Munka  
Ljungby och Hjärnarp påbörjas under 2020.

Upphandlingsenheten har under året fortsatt sitt arbete 
med att förenkla direktupphandling för att göra det lättare 
för såväl anbudsgivare som beställare inom kommunens 
organisation. Bland annat har hanteringen av direktupp-
handlingar centraliserats för bättre samordning.

En ny inköps- och upphandlingspolicy har antagits av  
Kommunfullmäktige vilken genererar ett större fokus 
på  bland annat avtalsuppföljning, avtalstrohet och på 
kommunens strategiska avtal.

Under perioden har annonserade upphandlingar genom-
förts för Bäckagården, Familjen Helsingborgs chefs- 
och ledarskapsutbildning,  skrivare, möbler och mejeri- 
produkter med flera. 

Medskapande medarbetare
Arbetet med att utveckla medarbetare och ledare fortsätter 
med fokus på kompetensförsörjning, god arbetsmiljö och 
att behålla det agila arbets- och förhållningssättet. Exempel- 
vis har ett rekryteringscentrum inrättats för att utveckla 
och effektivisera rekryteringsprocessen, samt höja stödet 
och kvaliteten vid i första hand chefsrekryteringar. 

En ny rutin har tagits fram som beskriver hur kommunen  
arbetar med att sätta mål för den organisatoriska- och 
sociala arbetsmiljön (OSA). Ett arbete som positivt upp- 
märksammats av Arbetsmiljöverket.  

En kommunövergripande projektgrupp har bildats som 
samordnar arbetet med att införa ”Heltid som norm”, med 
start inom kommunals avtalsområde från och med 2019. I 
augusti är andelen heltidsanställda i kommunen 64 % och 
andelen annonser för tillsvidareanställningar inom kom-
munals avtalsområde som erbjuder heltid 100 %.

Den ackumulerade, kommuntotala sjukfrånvaron upp-
går i augusti till 4,88 % jämfört med 5,29 % mot- 
svarande period föregående år. Inom Servicestöd minskar 
sjukfrånvaron till 3,0 % (4,67 % föregående år) och inom 
huvuduppdrag Lärande och familj minskar sjukfrånvaron 
till 4,00 % (4,21 % föregående år).
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Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämnden har 10 mål som berör 
huvuduppdrag Lärande och familj. 2 mål förväntas bli helt 
uppfylla medan 8 mål förväntas bli delvis uppfyllda.

Medborgarfokus
Under hösten 2019 genomförs den nationella brukaren-
käten inom verksamhetsområde Individ och familj (IFO). 
IFO Ängelholm har som ett lokalt initiativ utökat målgrupp- 
erna till att även innefatta familjerätt, boendestöd och  
Älvans öppenvårdsverksamhet.
 
Enligt den senaste elevhälsoenkäten uppger 98,5 % att 
man alltid eller ofta känner sig trygg på skolan. Medvetet 
mentorsarbete och ny modell för introduktionsdagarna för 
åk 1 är möjliga förklaringar till utfallet.

Såväl utbildningsverksamheterna som IFO digitaliserar 
allt fler tjänster kopplade till medborgarens kontakt med 
kommunen. Till exempel deltar IFO i ett SKL-projekt 
tillsammans med Bjuvs kommun om robotisering av för-
sörjningsstödet. Projektet pågår till och med april 2020 då 
ambitionen är att det ska vara förberett för att den digita-
la medarbetaren (roboten) ska kunna räkna fram försörj-
ningsstöd men inte ta beslut. 

En e-tjänstportal har införts för busskort, resetillägg, in-
ackorderingsbidrag och kontaktinformation. Vidare har en 
ny skolplattform börjat användas liksom en ny, mer använ-
darvänlig frånvaroapp.

Effektiva verksamheter 
Ett flertal samverkansarbeten pågår mellan förskola, skola, 
 elevhälsa och IFO i olika konstellationer, bland annat 
Samverkan kring utagerande barn (SUB), Samordnad 
kommunal individuell plan (SKIP) som ska underlätta för 
medborgare som har kontakt med flera kommunala aktö-
rer samtidigt, och Problematisk skolfrånvaro som genom 
kartläggning av ”hemmasittare” ska verka för bästa möjliga 
insatser. 

Samhällsutveckling 
Vid genomförd kartläggning och analys av elevers resultat 
på kommunnivå har det bland annat framkommit brister 
i ämnet svenska och läs- och skrivutvecklingen samt läs-
förståelse i de yngre åldrarna. Kommunen gör därför en 
satsning för att stärka språk- läs- och skrivutvecklingen hos 
de yngre barnen för att på sikt ge eleverna bättre förut-
sättningar att lyckas med sin skolgång och då särskilt i de 
teoretiska ämnena. Detta förväntas gynna likvärdigheten 

mellan pojkar och flickors förutsättningar i skolan. I sats-
ningen  kommer det även att avsättas medel för i huvud-
sak personalinsatser, men även till kompetensutveckling, 
digitala läromedel, samordnare för nyanländas lärande och 
en tjänst som läs- och skrivutvecklare. Arbetet stöds av  
skolans vetenskapliga ledare för att säkerställa att det sker 
på vetenskaplig grund.

Årets skolenkät visar på bra resultat för elevers trivsel och 
generella nöjdhet med skolan. 88% av eleverna trivs bra eller 
mycket bra med sin skola och 81% är nöjda eller mycket 
nöjda med sin skola. 

När det gäller elevers upplevelse av delaktighet och infly-
tande är det tydligt att kommunen fortfarande har en ut-
maning i att möta de äldre elevernas behov liksom i att 
bevara intresset och nyfikenheten hos de äldre eleverna. I 
årskurs 6-9 anser 69% att lärarna helt och hållet eller i viss 
utsträckning tar hänsyn till elevernas åsikte. För årskurs 3 
är motsvarande siffra 91%.

56% av eleverna i årskurs 6-9 anser att undervisningen 
väcker nyfikenhet medan motsvarande siffra för elever i 
årskurs 3 är 82%.

Medskapande medarbetare 
Inom huvuduppdrag Lärande och familj minskar sjukfrån-
varon till 4,00 % under januari-augusti 2019 jämfört med 
4,21 % motsvarande period 2018.
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Nämnden för omsorg och stöd
Nämnden för omsorg och stöd har 6 mål som berör huvud- 
uppdrag Hälsa och dess verksamheter. Samtliga mål för-
väntas bli helt uppfyllda.

Medborgarfokus
Under året har alla analoga trygghetslarm bytts ut till digi-
tala. Digitala nycklar för en nyckelfri hemtjänst har införts 
likaså Time Care bokningsassistent. Dessutom har ett nytt 
planerings- och insatssystem implementerats där medarbe-
tarna inom hemtjänsten får direkt tillgång till information 
via mobila handenheter.

Hemtjänsten har infört e-handel vilket innebär ett nytt  
arbetssätt när det gäller inköp av matvaror och hushålls- 
artiklar. E-handel innebär ett större sortiment av varor för 
brukarna och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Fokus på att stärka medarbetare och chefer inom hem- 
tjänsten har under året resulterat i en demenssatsning  
genom fördjupande utbildningar via Vård och omsorgs- 
college (samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisa-
tioner och utbildningar.)

Verksamheten har med hjälp av statsbidrag för välfärds- 
teknik investerat i en upplevelsecykel, tre digitala bordspel 
och olika digitala lösningar för att öka självständigheten 
bland äldre. 
 

Tre av kommunens demensboenden och daglig verksam-
het är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet. Det 
innebär att all personal på boendet blir utbildade i syfte att 
kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demens-
sjuka och deras anhöriga. 

Effektiva verksamheter
En digital ersättningsmodell har tagits fram vilken ger för-
utsättningar för nya innovativa lösningar för att förbättra 
och förnya vård och omsorg i kommunen. Det är ett  
digitalt verktyg som knyter ihop alla hemtjänstens system 
på ett effektivt sätt för att kunna följa det dagliga arbetet, 
minska administration och förenkla verksamheten. 

Under året har flera projekt påbörjats och genomförts, där-
ibland Tena Identify, som är särskilt inkontinensskydd med 
sensorer som under 72 timmar registrerar urinmängd och 
läckagemönster, liksom en läkemedelsrobot som påminner 
brukaren om att läkemedel ska tas. Dessutom har behovs- 
och schemaplanering samt bokningsprocessen av medar-
betare digitaliserats.

Samhällsutveckling
Under året har tre personer som deltagit i daglig verk- 
samhet LSS fått arbete på den öppna arbetsmarknaden.
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Medskapande medarbetare
Den framgångsrika kampanjen Älska Äldreomsorgen som 
startade 2017 har under året kompletterats med film och 
intervjuer med medarbetare i marknadsföringssyfte. Syftet 
med kampanjen är både att synliggöra medarbetarna och 
det fantastiska arbete som utförs varje dag, och att locka  
fler att arbeta inom äldreomsorgen genom att belysa vilket 
givande och varierande arbete det är.

Utbildningsforum Hälsa har i år gått av stapeln för fjärde 
året i rad. Alla medarbetare bjöds in till forumet med temat 
hälsa satsar friskt. I år var fokus på hur medarbetare och 
chefer kan må bättre och förbättra sin hälsa.

Inom huvuduppdrag Hälsa minskar sjukfrånvaron till 6,81 % 
under januari-augusti 2019 jämfört med 7,24 % mot- 
svarande period föregående år. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämnden för kultur, idrott och fritid har 4 mål som berör 
verksamhet Kultur och stad under huvuduppdrag Samhälle. 
3 mål förväntas bli helt uppfylla och 1 mål delvis uppfyllt.

Medborgarfokus
Verksamheten har idag ett 30-tal e-tjänster varav flera lan-
serats under året. Exempelvis har en intern e-tjänst för kul-
tur i skolan (kulturgarantin) tagits fram liksom e-tjänster 
för anmälan till simskola. 

Ytterligare två närbibliotek, de i Munka-Ljungby och  
Vejbystrand, har under året fått meröppet. Detta ger  
kommuninvånare och andra med lånekort utökad tillgång 
till det offentliga rummet, bibliotekens bestånd  liksom  
stora delar av bibliotekens verksamhet. 

Minigolfbanan på Rönnevik byggs under året om till en 
mer utmanande minigolfbana med konstgräsklädda banor 
med naturliga hinder så som naturstenar. Även staket och 
armatur byts ut.  

Effektiva verksamheter
E-tjänster har under året lanserats bland annat för nomine-
ring av kommunens idrotts- och kulturpris och för anmälan 
till sommarlovsaktiviteter.
 
 
 
 
 

Medskapande medarbetare
För att uppfylla målet om att erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering har två lediga deltidstjänster (45 % + 75 %) 
inom fritidsgårdsverksamheten slagits samman till en hel-
tidstjänst. Resterande 20 % används till timanställning.

Inom huvuduppdrag Samhälle minskar sjukfrånvaron till 
3,51 % under januari-augusti 2019 jämfört med 4,18% 
motsvarande period föregående år.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har 10 mål som berör huvud-
uppdrag Samhälle och dess verksamheter. Av målen för-
väntas 5 mål bli helt uppfyllda, 4 mål bli delvis uppfyllda 
och 1 mål ej uppfyllt.

Medborgarfokus
Verksamhet Miljö och bygg har under året anställt en  
kvalitetssamordnare vars roll bland annat är att öka kvaliteten 
inom bygglovsenhetens arbetsområde. 

Nästa planerade steg för bygglovsverksamheten är att med-
borgare ska kunna ansöka via e-tjänsten samt därigenom 
kunna följa och hantera sitt ärende. 

Första halvåret 2019 orsakade personalvakanser i kombi-
nation med ovanligt många ärenden att handläggningen av 
lovärenden halkat efter en del.

Måltidsservice har under våren tagit fram en broschyr till 
PRO-föreningar för att informera om möjligheten att som 
pensionär äta lunch i Måltidsservice restauranger på kom-
munens vårdboenden. 

Arbetet fortsätter med att utveckla e-tjänster inom nämnd- 
ens verksamhet, däribland för grävningstillstånd, ägarbyte 
av VA-abonnemang, djurkyrkogård och stadsodling.

Skälderviken och Vejbystrand finns nu i Ängelholms 
3D-stadsmodell som är tillgänglig för alla medborgare på 
engelholm.se.

Effektiva verksamheter
För att tydliggöra besluten och göra verksamheten mer 
tillgänglig arbetar bygglovsenheten aktivt med klarspråk 
i skrivelser och beslut. Enheten har en digital ärende- 
hantering samt utförlig information på engelholm.se vilket 
frigör tid för handläggning.

Av periodens 13 överklagade beslut om lov återvisade 
Länsstyrelsen ett beslut på grund av ett formellt fel där en 
part i grannhörandet inte fått tillfälle att yttra sig.

Under året har e-tjänster tagits fram gällande ansökan om 
driftbidrag och särskilt driftbidrag för enskilda vägar för 
vägföreningarna samt ansökan, besiktning och schakt- 
rapport för grävtillstånd. E-faktura för VA-tjänster utveck-
las för att även kunna erbjudas företag. Andra genomförda  
förbättringar under året är bland annat ett nytt, gemensamt 
ärende- och faktureringssystem för kart- och mätenheten 

och bygglovsenheten, liksom en digital intern hantering av 
gatu- och VA-information till nybyggnadskartan.

Samhällsutveckling
Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt för att bidra till att 
Ängelholm utvecklas hållbart. Enheten medverkar i de 
flesta detaljplaner och bidrar med sin kompetens i projekt 
och andra utvecklingsarbeten, exempelvis i kommunens 
samhällstekniska grupp.

I augusti har 236 av 253 (93 %) bygglovsbesked slutförts 
inom 10-veckorsgränsen. Av resterande 17 ärenden har 
åtta slutförts inom giltig förlängningstid vilket ger 244 (97 
%) slutförda ärenden inom tidsramen.

Medskapande medarbetare
Måltidsservice arbetar tillsammans med lokalvårdsservice 
i ett projekt om heltid som norm genom workshops med 
samtliga medarbetare inom verksamheten för att identifiera 
hinder och lösningar för att nå heltid som norm. Nio 
medarbetare har erbjudits heltidsanställning under januari- 
augusti 2019.

Intraprenad erbjuder alltid heltidsanställning vid rekry- 
tering av nya medarbetare och alla medarbetare har idag i 
sin grundtjänst en heltidsanställning.

Övriga verksamheter erbjuder heltidsanställning vid all ny-
rekrytering oavsett avtalsområde.

Inom huvuduppdrag Samhälle minskar sjukfrånvaron till 
3,51 % under januari-augusti 2019 jämfört med 4,18 % 
motsvarande period föregående år. 

Miljö- och tillståndsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden har 4 mål vilka berör Miljö-
enheten under verksamhet Miljö och bygg under huvud-
uppdrag Samhälle. Av målen förväntas 3 mål bli helt upp-
fylla och 1 mål delvis uppfyllt.

Medborgarfokus
Miljöenheten arbetar för en god medborgarservice genom 
att ha öppna telefontider samt utförlig information på  
engelholm.se.

Verksamhet Miljö och bygg har under året anställt en  
kvalitetssamordnare vars roll bland annat är att öka kvalite-
ten inom miljöenhetens arbetsområde.
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För att nå målet om att på sikt kunna göra all handlägg-
ning i digitala system arbetar personal under året med att 
kartlägga miljöenhetens nuvarande processer och ta fram 
en plan. I början av 2020 kommer en investering göras för 
att möjliggöra e-tjänster för flertalet av enhetens ärenden.

Effektiva verksamheter
För att tydliggöra verksamheten och göra den mer tillgänglig 
arbetar enheten aktivt med klarspråk i skrivelser och beslut.  

Under våren har förberedelser gjorts för att införa digital 
arkivering respektive digital kontroll på miljöskydd och 
hälsoskydd. Inom alkoholtillsynen används numera en 
app som gör att inspektören får fram all information om  
restaurangen, exempelvis tillståndsbevis och villkor,  
vilket underlättar både tillsynen och kommunikationen 
med verksamhetsutövarna.
 
Medskapande medarbetare
Målet om att erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 
inom Kommunals avtalsområde är ej mätbart eftersom 
miljöenheten inte har någon kommunalansluten med- 
arbetare. Inom övriga avtalsområden har alla som vill arbe-
ta heltid erbjudits detta.

Inom huvuduppdrag Samhälle minskar sjukfrånvaron till 
3,51 % under januari-augusti 2019 jämfört med 4,18 % 
motsvarande period föregående år.

Överförmyndarnämnden
Nämnden har 2 mål som berör överförmyndarverksam-
heten varav 1 mål förväntas bli helt uppfyllt och 1 mål ej 
uppfyllt.

Medborgarfokus
I maj 2019 var cirka 51% av årets arvodesärenden granskade. 
Med hänsyn till minskad budgetram för nämnden har extra- 
hjälp för granskning ej kunnat utföras i år, vilket lett till att 
målet inte uppnås. I augusti var 74% helt granskade.

Effektiva verksamheter
Målet om en effektiv och snabb handläggning bedöms 
uppfyllas då antalet beslutsärenden och delegationsärenden 
uppnått målvärdena för den aktuella perioden. Dock märks 
en fortsatt tendens att ärendena har ändrat karaktär de  
senaste åren. Fler ärenden är av mer komplex karaktär  
eftersom fler huvudmän är yngre med psykisk ohälsa och 
därigenom kräver särskilda behov och stöd av ställföre- 
trädarna (gode män och förvaltare).

I början av sommaren inleddes ett samarbete med extern 
part med syfte att utveckla en app för ställföreträdare att 
hantera sina uppdrag digitalt och i realtid. Planerad sjösätt-
ning av appen är 2020-01-01. Under våren 2019 infördes 
också en e-tjänst för rekrytering av ställföreträdare.
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Resultat och balanskrav
Ekonomisk analys
Prognosen för helåret 2019 visar ett positivt resultat 
på 66,0 mnkr för den skattefinansierade verksamheten,  
vilket är 44,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. 
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +17,7 
mnkr medan överskottet för finansiella och kommun- 
övergripande posterär 26,5 mnkr.

Av det prognostiserade resultatet utgör 18,2 mnkr vinster 
vid försäljning av exploateringsfastigheter och 10,0 mnkr 
orealiserade vinster för finansiella placeringar. Det innebär 
att det underliggande prognostiserade resultatet uppgår till 
37,8 mnkr. 

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten 
visar en avvikelse på -2,0 mnkr. Det är +1,0 mnkr bättre än 
budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat en negativ 
avvikelse på -3,0 mnkr, då det sedan tidigare finns en skuld 
till abonnenterna som vid bokslutet 2018 uppgick till 7,9 
mnkr.

Årets resultat och balanskrav
mnkr

Enligt kommunallagens krav på ekonmisk balans  
ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska 
det negativa resultatet regleras under de närmast följande 
tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-
tillgångar ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot ba-
lanskravet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen har en långsiktig finansiell mål-
sättning att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till 
två procent av skatteintäkter och statsbidrag. När kommun- 
fullmäktige antog budgeten för 2019 gjordes ett avsteg från 
det långsiktiga finansiella målet. Istället ska kommunens  
resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatte- 
intäkter och generella statsbidrag. Den nuvarande prognosen 
ger ett resultat för helåret på 66,0 mnkr (2,8 %) och ett 
balanskravsresultat på 54,8 mnkr. En post på 10 mnkr har 
reducerat balanskravsresultatet då det avser orealiserade 
vinster i värdepapper.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
mnkr

*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 
mnkr).

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter 
utvecklats i kommunen. Kommunens skatteintäkter, enligt 
prognos för 2019, är 39,2 mnkr större än nettokostnaderna. 

Balanskravsavstämning

mnkr
Prognos 

helår 2019
Utfall 

helår 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen 66,0 42,1
 - reducering av samtliga realisationsvinster -1,2 -11,2
 - orealiserade vinster och förluster i vär-
depapper -10,0 -

Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar 54,8 30,9

Medel till resultatutjämningsreserven -     - 
Medel från resultatutjämningsreserven -     - 
Årets balanskravsresultat 54,8 30,9
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Ekonomisk avvikelserapport

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall 

2019-08-31
Budget 

helår 2019
Prognos 

helår 2019 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse -112,4 -208,4 -204,4 4,0
Miljö- och tillståndsnämnd -6,1 -10,5 -10,4 0,1
Familje- och utbildningsnämnd -672,8 -1 053,8 -1 058,2 -4,4
Nämnden för omsorg och stöd -505,6 -780,7 -783,1 -2,4
Samhällsbyggnadsnämnd -48,4 -95,2 -93,8 1,4
Nämnden för kultur, idrott och fritid -86,0 -132,8 -132,2 0,6
Kommunfullmäktige -2,1 -26,2 -6,9 19,3
Valnämnd -0,3 -0,4 -0,3 0,1
Överförmyndarnämnd -3,2 -4,2 -5,2 -1,0
Summa -1 436,9 -2 312,2 -2 294,5 17,7
Kommunövergripande/finansiering 1 585,7 2 334,0 2 360,5 26,5
Summa skattefinansierad verksamhet 148,8 21,8 66,0 44,2

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 2,8 -3,0 -2,0 1,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 2,8 -3,0 -2,0 1,0
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 151,6 18,9 64,0 45,1



 15FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DELÅRSRAPPORT 2019   

Kommunstyrelsen (+4,0 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (±0,0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.
 
Huvuduppdrag Lärande och familj (±0,0 mnkr)
I enlighet med tidigare beslutad åtgärdsplan för Lärande 
och familj/Kommunstyrelsen så avvaktar Vuxen- 
utbildningen och Arbetsmarknadsenheten med att till-
sätta vakanta tjänster. Intäkter från Arbetsförmedlingen 
kan också bidra till ett överskott. Prognosen om +1,8 
mnkr är fortfarande osäker på grund av omorganisation- 
en av arbetsförmedlingen samt att det under hösten kommer 
en ny aktör i kommunen inom vuxenutbildning SFI 
och antalet inskrivna elever där är fler än förväntat. 
 
Budgetavvikelse motsvarande -1,8 mnkr är upptagen som 
helårsprognos avseende ”glappet”. Migrationsverkets  
schablonersättning täcker inte kostnaden för ”glappet” fullt 
ut. ”Glappet” avser perioden i avvaktan på att etablerings- 
ersättning betalas ut. Schablonersättningen finansierar en-
bart kostnaden för anvisade individer. När det gäller själv-
inflyttade samt viss anhöriginvandring sker ingen finans- 
iering. Verksamheten arbetar aktivt med att minska perioden 
och därmed kostnaden för ”glappet”. Arbetsförmedlingens 
nuvarande organisationsförändring försämrar möjligheten 
till samarbete över myndighetsgränserna.
 
Kommunledning och Servicestöd (+4,0 mnkr)
Erhållna medel för IT-säkerhet om 2,8 mnkr kommer inte 
att genomföras i år och lämnas som överskott. Åtgärderna 
kommer istället genomföras under nästa år. Ett överskott 
om 1,2 mnkr redovisas också i prognosen till följd av till- 
fälliga personalvakanser och medarbetare som arbetar del-
tid.

Miljö- och tillståndsnämnden (+0,1 mnkr)
Prognosen är att Miljö- och tillståndsnämnden kommer att 
gå minus -0,2 mnkr för helåret 2019. Detta beror i huvudsak 
på utbildningsinsatser i samband med start av ny mandat- 
period samt att kostnader för förlorad arbetsförtjänst är högre 
än budgeterat för nämndens förtroendevalda. För nämndens 
verksamheter finns ett överskott om 0,1 mnkr till följd av 
lägre kapitalkostnader samt ett överskott om 0,2 mnkr på 
grund av personalvakanser.

Familje- och utbildningsnämnden  
(-4,4 mnkr)
Prognosen efter augusti månad 2019 uppvisar fortfarande 
ett underskott för familje- och utbildningsnämnden.  
Prognosen har dock förbättrats ytterligare jämfört med 

juni månad och visar en avvikelse jämfört med budget på 
-4,4mnkr. I juni månad var prognosen -6,2 mnkr och i april 
månad var den -8,5 mnkr. Det som förbättrar resultatet är 
förskolas/skolas positiva resultat om 7,3 mnkr, vilket är 
kopplat till vidtagna åtgärder enligt antagen åtgärdsplan.

Inför budgeten 2020 har ett anpassningsprogram tagits 
fram för att samtliga verksamheter ska nå en budget på till-
delad ram. Flera av de föreslagna åtgärderna/anpassning-
arna kommer emellertid att ge effekter redan under hösten 
2019 vilket kan konstateras i denna prognos.

Inom Lärande och familjs centrala administration bedöms 
i dagsläget ett överskott på 3,3 mnkr som kan kopplas till 
schablonersättningar och som betalas ut av Migrations- 
verket för att täcka kostnader för nyanlända. 

Förskola och skola
Verksamhetsområde förskola och skola prognostiserar ett 
överskott om 7,3 mnkr. Från och med 2019 tillämpas en 
ny socioekonomisk resursfördelningsmodell som på ett  
bättre sätt än tidigare tar hänsyn till skillnader i elevstruktur 
mellan kommunens rektorsområden och förutsättningarna 
för rektorsområdena att ha en budget i balans har ökat. 
Nytt för 2019 är den statliga satsningen ”likvärdig skola”. 
En plan har arbetats fram och bidraget som omfattar 11,8 
mnkr ska gå till att stärka upp arbetet med att läsa och  
skriva inom årskurserna 1-3. Verksamheten har också  
beviljats statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan. 
Ett bidrag som förbättrar möjligheten att klara budgeten 
för förskoleverksamheten. Den förändring som genom-
förts gällande föräldraavgiften till förskola och fritidshem 
kommer att ge ett överskott som prognostiseras till 2,5 
mnkr. Resterande överskott kan kopplas till övergripande 
reserver inom verksamhetsområdet som inte bedöms  
behöva nyttjas.

Gymnasieskola
Den egna gymnasieskolan förväntas hålla budget genom 
de åtgärder som tidigare presenterats för Familje- och  
utbildningsnämnden. Prognosen för interkommunala  
ersättningar och ekonomiska bidrag till fristående verk- 
samheter är -6,0 mnkr men är osäker för höstterminen. I 
våras indikerade den första sökperioden att fler elever skulle 
välja Ängelholms gymnasieskola och på så vis skulle flera 
nya klasser kunna startas. Utfallet blev en ny klass för frisörer 
och en ny klass för tekniker.
 
 

Budgetavvikelse, driftsredovisning
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Individ- och familjeomsorg
Budgeten är i balans vad det gäller ensamkommande barn. 
Retroaktiva ersättningar har tidigare år kunnat finansiera 
omställningskostnader i samband med anpassning till nya 
ersättningar för ensamkommande barn. Under 2019 får inga 
ytterligare omställningskostnader finnas och kostnaderna 
ska matcha den nya ersättningsförordningen fullt ut. 
Den nya ersättningsförordningen bygger på aktivt del-
tagande vad gäller gymnasiestudier annars upphör er-
sättningen på 750 kr/dygn. Endast försörjningsstöds-
normen ersätts om ett aktivt deltagande inte fullföljs. 
 
Migrationsverket avslår numera samtliga LVU-ansökningar 
för prövning i Kammarrätten. Orsaken beror på att  
Migrationsverket vill pröva om rätt till ersättning föreligger. 
Detta förstärker osäkerheten för en budget i balans. 
 
Det underliggande underskottet år 2018 avseende externa 
placeringar var -9,5 mnkr. Verksamhetens strategi är att 
undvika och förebygga akuta institutionsplaceringar,  
planera för tidigare hemtagningar och optimera insatser 
på hemmaplan. Beaktat det underliggande underskottet 
är prognosen efter insatta åtgärder -8,9 mnkr. Orsaken till 
försämrad prognos beror på nytillkomna tvångsplaceringar 
för vuxna. Avvikelse avseende vuxna nyanlända är upptagen 
i prognosen med -0,7 mnkr. Övriga verksamheter förväntas 
generera ett överskott motsvarande 0,6 mnkr.

Nämnden för omsorg och stöd (-2,4 mnkr)
Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har 
betalats ut till Sveriges kommuner under åren 2015-2018. 
Bidragen redovisades vid årsskiftet, och äldreomsorgen har 
från 2018 avsatt 6 mnkr som en säkerhetsåtgärd om Hälsas 
redovisning ej godkändes. Besked har nu kommit och ingen 
 återbetalning krävs, vilket gör att prognosen förbättras för 
Hälsa med 6 mnkr. Vidare har Hälsa fått budget för hyra 
av nya korttiden Parkhuset Lindhaga under september -  
december, 1,1 mnkr. Byggnation är klar för inflyttning först 
vid årsskiftet varför dessa medel ej nyttjas för 2019. Medel 
från olika delar inom äldreomsorgen kommer inte att nytt-
jas fullt, ut som till exempel avsatta medel för fastighets- 
kostnader. Totalt finns övergripande inom Hälsa en positiv 
avvikelse om 13,6 mnkr.

Uppdrag och stöd prognostiserar ett överskott med 3,0 
mnkr. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot att 
allt fler vill bo kvar hemma längre, vilket i sig medför en  
ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Enheten 
för sjuksköterskor har haft svårt att klara kompetens- 

försörjningen, vilket lett till kostnader för köpt bemanning 
och övertid. Ett intensivt förbättringsarbete har dock  
resulterat i avsevärt lägre kostnader för köpt bemanning 
under sommaren 2019. Genom att man på verksam-
hetsnivå har hållit en stram budget under året kan verks- 
amhetsområdet lämna ett överskott och bidra till helheten 
för huvuduppdrag Hälsa.

Införandet av digitala stödsystem har gjort att admi-
nistrationen har minskat avsevärt, handläggning av bi-
stånd och uppföljning har systematiserats likaså har 
ett uppföljnings- och analysverktyg byggts upp för att 
kunna följa varje hemtjänstområdes brukare från be-
slut till utförd hemtjänst. Detta bidrar till en stabil verk-
samhet som gör att hemtjänstpersonal, planerare och  
chefer har full koll på hemtjänsten. Hemtjänsten prognos-
tiserar ett överskott med 2,0 mnkr.

Under vår/sommar har trycket på korttidsplaceringar ökat 
i och med den nya lagen om utskrivning från sjukhuset, 
som förändrade kommunens förutsättningar, det vill säga 
att ta hem personer från sjukhuset, på tre istället för sju 
dagar. Huvuduppdrag Hälsa är i en period med myck-
et stora krav på omställning. Det ökade antalet äldre har  
varit uppenbart och känt under ett antal år. Nu kan man 
också se förändringen med en större efterfrågan på platser 
på särskilt boende, det har medfört att kostnaderna för 
externa platser ökar. Helårsprognos för hela verksamhets- 
området Särskilda boenden är -3,6 mnkr.

Verksamheten för funktionsstöd överfördes i sin helhet 
till huvuduppdrag Hälsa från och med 2019 och arbetet 
med att se över samtliga verksamheter pågår. Verksamhets- 
området Funktionsstöd redovisade ett bokslutsresultat 
2018 som uppgick till - 11,2 mnkr. Prognosen för 2019  
visar på en fortsatt ökad negativ avvikelse mot budget, 
-17,4 mnkr. Kostnaden har ökat sedan årets början på 
grund av tillkommande enskilda ärenden med hög vård-
tyngd. Avvikelsen härrör främst till kostnader för externa 
placeringar och ett nytt assistansärende. En åtgärdsplan för 
att nå en budget i balans är utarbetad och godkändes av 
nämnden i juni månad.

Samhällsbyggnadsnämnden,  
skattefinansierad vht (+1,4 mnkr)
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verk-
samhet är prognosen en samlad positiv budgetavvikelse på 
+1,4 mnkr. Avvikelsen på kapitalkostnader väntas bli +0,9 
mnkr för i huvudsak på Stadsmiljö.
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En negativ avvikelse på -0,2 mnkr finns på den politiska 
verksamheten. Ett underskott på ytterligare -1,0 mnkr finns 
för centrala medel för att kunna ta ytterligare kostnader för 
en del obudgeterade utredningar samt för återbetalning av 
lokalvårdens överskott till verksamheterna.
Arkitektur och teknik redovisar ett överskott i prognosen 
om 0,3 mnkr på grund av att tjänsten som Stadsarkitekt har 
varit vakant under några månader. Motsvarande underskott 
om -0,3 mnkr finns på Projektenheten på grund av personal- 
vakanser som påverkar intäktssidan negativt. 

Helårsprognosen för Måltidsservice är ±0 mnkr. Viktoria- 
gårdens kök är på grund av renovering utlokaliserad till 
Victoriaskolan, vilket medför bortfall av intäkter och extra 
kostnader i samband med flyttning. Även köket vid service- 
hus Willan går med underskott. Under hösten kommer 
kostnaderna också att öka på grund av dels prishöjningar 
på livsmedel och dels effekter av heltid som norm, då hit-
tills nio medarbetare fått höjd tjänstgöringsgrad.

Lokalvårdsservice har lägre kostnadsläge för personal och 
förbrukningsmaterial vilket förväntas generera ett över-
skott om 0,4 mnkr.

Prognosen för bygglovsenheten är ett överskott om 1,0 
mnkr. Ett överskott finns på intäktssidan på grund av 
många beslutade bygglov. Av dessa har en ovanligt stor 
andel varit större ärenden, vilka genererar höga avgifter. 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag bedöms bli 0,3 
mnkr lägre än budgeterat.

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
(+0,6 mnkr)
Nämnden har ett överskott i prognosen om 0,8 mnkr som 
är hänförbart till kapitalkostnader från i första hand enheten 
för Bad, Idrott och friluftsliv. Ett överskott finns också på 
Järnvägens museum till följd av vakanser om +0,3 mnkr. 
Underskott finns för ledningsresurser om sammanlagt -0,5 
mnkr på Kulturskolan.

Kommunfullmäktige (+19,3 mnkr)
Överskott till följd av att reserver för verksamhets-
området Funktionsstöd 9,6 mnkr och för huvudupp-
drag Lärande och familj 9,1 mnkr inte är fördelade. För 
de tillfälliga beredningarna redovisas också ett över-
skott om 0,5 mnkr då bedömningen är att ingen tillfällig 
beredning kommer att tillsättas under 2019. Även de 
fasta beredningarna genererar ett överskott om 0,1 
mnkr då de endast bemannas av presidierna året ut. 

Valnämnden (+0,1mnkr)
Efter avslutat val till Europaparlamentet bedöms att över-
skottet mot budget blir 0,1 mnkr. Kostnaderna är till stor 
del finansierade av riktade statsbidrag. 

Överförmyndarnämnden (-1,0 mnkr)
Underskott i prognosen om -1,0 mnkr på grund av fort-
satt högt antal ärenden och en lägre budgetram för 2019 
jämfört med år 2018 (0,5 mnkr lägre). En minskad kostnad 
för ensamkommande barn har förbättrat prognosen med 
0,2 mnkr.

Kommunövergripande poster och finan-
siering (26,5 mnkr)
Det finns en negativ avvikelse för pensionskostnaderna om 
-12,2 mnkr efter KPA:s prognos från augusti. Avvikelsen  
finns främst för den förmånsbestämda pensionen. En  
kostnad om -1,7 mnkr för ventilationsåtgärder mm i  
stadshuset för att förbättra inomhusmiljön belastar också 
prognosen.
 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms bli 
8,7 mnkr högre än budgeterat enligt SKL:s skatteunderlags-
prognos från augusti. Orealiserade vinster för finansiella 
placeringar (pensionsmedel) prognostiseras i nuläget till 
10,0 mnkr. Överskott finns också på grund av att över-
skottsutdelningen från Kommuninvest uppgick till 5,4 
mnkr att jämföra med budgeterade 2,5 mnkr (+2,9 mnkr) 
samt att utdelningen från Ängelholmshem blev 5,6 mnkr 
mot budgeterade 5,0 mnkr (+0,6 mnkr). 

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark 
vid exploateringsområden om sammanlagt 18,2 mnkr.  
Intäkterna är kopplade till försäljning av ”Scantomten” 
(Slakteriet 1 och Rökeriet 1).

Samhällsbyggnadsnämnden,  
avgiftsfinansierad vht (+1,0 mnkr)
För VA-verksamheten rapporteras en positiv budgetavvi-
kelse på 1,0 mnkr på grund lägre avskrivningar, personalva-
kanser och högre intäkter. Prognosen är sämre än tidigare 
prognoser, vilket beror på att verksamheten under hösten 
kommer att påbörja vissa driftprojekt som var planerade 
till nästa år. Exempelvis kommer pumpbyten samt översyn 
av UV-aggregat och styrsystem att ske. Resultatet förvän-
tas bli -2,0 mnkr att jämföra med budgeterade -3,0 mnkr. 
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Investeringsbudgeten uppgår totalt till 230,4 mnkr efter 
Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera medel från 
år 2018 samt att tilläggsbudgetera medel för IT-säkerhet. 
Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 189,1 
mnkr, vilket är 41,3 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet 
inom de skattefinansierade investeringarna uppgår till 22,3 
mnkr och inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 
till 19,0 mnkr. 

Utfall och prognos investeringsverksamhet
mnkr

66

106 110

210

105 108

60 53
78

83

158

82

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018 Prognos
2019

Skattekollektiv Avgiftskollektiv

Kommunstyrelsen
Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringsnivå 
är på 12,2 mnkr. Det är 12,7 mnkr lägre än budgeterat.  
Huvudanledningen är att erhållna medel för IT-säkerhet om 
8,7 mnkr inte kommer att förbrukas i år utan behöver över-
föras till nästkommande år. Flera av de övriga IT-relaterade 
investeringsprojekten kommer också delvis att lämna oför-
brukade medel samt även projektet för investeringar i egna 
fastigheter. I projektet för allmän markreserv finns bud-
geterat 3,0 mnkr. Prognosen är att 8,3 mnkr kommer att 
förbrukas huvudsakligen beroende på inköp av fastigheten 
Kråkan 1.

Miljö- och tillståndsnämnden
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investe-
ringsprojekt.

Familje- och utbildningsnämnden
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investe-
ringsprojekt.

Nämnden för omsorg och stöd
Helårsprognosen för nämnden för omsorg och stöds  
investeringsnivå är på 3,9 mnkr. Det är 1,4 mnkr lägre 
än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på att några  
investeringar planeras för och är under uppstart men att de 
kommer att färdigställas först under år 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden
Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämndens investe-
ringsnivå är på 65,6 mnkr. Det är 8,4 mnkr lägre än bud-
geterat. Prognosen för projektet för Offentliga toaletter är 
5,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av att upphand-
lingen har överklagats och detta ärende ligger hos Förvalt-
ningsrätten. Prognosen för projektet Gång- och Cykelbro 
vid badhusområdet avser slutreglering av återstående ut-
gifter samt inkomst från Hälsostaden. Sammantaget be-
räknas överskottet till 2,7 mnkr i år. På grund av en tvist 
har inte projektet avslutats tidigare. Större underskott finns 
i projekten för Ombyggnad runt Villanskolan -3,5 mnkr 
och Badbrygga Klitterhus -1,0 där det tillkommit ändrings- 
och tilläggsarbeten för ombyggnation av pålar och balkar. 
Projektet för Ny/ombyggnad av busshållplatser har ett 
överskott om 1,7 mnkr. Flera mindre positiva och negativa 
avvikelser finns också i olika projekt.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Helårsprognosen för nämnden för kultur, idrott och fritids 
investeringsnivå är på 10,6 mnkr. Det är 0,2 mnkr högre än 
budgeterat. Mindre negativa avvikelser finns i projekten för 
Skatepark, Minigolfbana Rönnevik och Meröppna bibliotek. 
Mindre positiva avvikelser finns i andra mindre projekt och 
det möter delvis upp överskridandet.

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och 
avlopp
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investerings-
projekten uppgår till 81,5 mnkr. Det är 19,0 mnkr lägre än 
den budgeterade investeringsnivån. För projektet Avlopps-
reningsverket är prognosen att 50 mnkr kommer betalas 
 under 2019, vilket innebär en positiv avvikelse på 14,9 
mnkr. Dessa medel behöver flyttas till år 2020. Projekten för 
Klippanvägen och Villanskolan väntas förbruka något mer 
än budget, men i gengäld visar bland annat prognoserna 
 för Bärnstensvägen, Östra järnvägsgatan och Pumpstation 
Pyttebron överskott.

Investeringar
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Nettoinvestering per styrelse/nämnd
mnkr Utfall

2019-08-31
Budget helår 

2019
Prognos helår 

2019 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse 3,1 24,9 12,2 12,7
Miljö- och tillståndsnämnd 0,1 0,2 0,2 0,0
Familje- och utbildningsnämnd 8,5 15,2 15,2 0,0
Nämnden för omsorg och stöd 0,8 5,3 3,9 1,4
Samhällsbyggnadsnämnd 29,2 74,0 65,6 8,4
Nämnden för kultur, idrott och fritid 2,5 10,3 10,5 -0,2
Summa skattefinansierad verksamhet 44,2 129,9 107,6 22,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd, VA 54,0 100,5 81,5 19,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 54,0 100,5 81,5 19,0

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 98,2 230,4 189,1 41,3
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Det finns kommunala åtaganden utanför den kommunala 
förvaltningen som kommunen helt eller delvis äger.  
Koncernföretag är enheter där kommunen har ett  
bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga där 
röstandelarna uppgår till 20 % eller mer.

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och 
bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommunens aktie-
innehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 procent. 
AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängel-
holmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens 
verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängel-
holmshem har ytterligare två helägda dotterbolag, Ängel- 
holms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhus- 
områdets Utvecklings AB. Ingen verksamhet har bedrivits i 
dessa bolag under årets första och andra tertial.

Ängelholmshemskoncernen uppför, äger och förvaltar  
bostäder samt lokaler. För närvarande uppgår antalet för-
valtade bostadslägenheter till över 3 100 och förvaltad lokal- 
yta till 227 000 m2.

AB Ängelholmshem 
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla 
hyresbostäder för invånarna i Ängelholms kommun. Ängel- 
holm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyres-
lägenheter är fortsatt stor. Med över 3 100 lägenheter är 
Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter i 
Ängelholms kommun.

Måluppföljning
AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommun- 
fullmäktiges fyra perspektiv.

Medborgarfokus
Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 
bostäder per år i snitt och mellan 2018-2022 planeras 340 
bostäder att uppföras, vilket motsvarar 68 bostäder per år 
i snitt de kommande åren. Exempelvis pågår uppförandet 
av kvarteret Nya Saftstationen med 270 lägenheter, vilket 
är ett av Ängelholmshems största projekt någonsin. 

Ängelholmshem ska skapa en variation av boende- 
alternativ i de kommundelar där bolaget verkar
Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, stan-
dard och i olika delar av kommunen. Under första halv-
året 2019 bestod 79 % av Ängelholmshems bostäder av 
tvårums och trerumslägenheter vilket är den storlek på  
lägenheter som efterfrågats mest av marknaden. 

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara 
en öppen och inkluderande kommun
Kundundersökningen gjord under våren visar bland annat 
att en tydlig majoritet av hyresgästerna är nöjda med Ängel- 
holmshems service och att bostadsområdena upplevs som 
trygga. Under året genomförs också trygghetsronder, vilka 
syftar till att identifiera förbättringar i den fysiska utemiljön 
som ytterligare kan förbättra den upplevda tryggheten i 
kvarteren. 

Koncernsamordning 
Bolaget ska ha som målsättning att fortlöpande effekt- 
ivisera verksamheten. De synergieffekter och rationali-
seringar som uppnås ska bland annat synliggöras genom 
satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik. Flera 
underhållsprojekt har pågått under 2019. Ett omfattande 
stambyte genomförs på kvarteret Odalmannen på Rebbel-
berga och kvarteret Svetsaren på Nya Kungsgården får nya 
fönster, dörrar och fasader. 

Effektiva verksamheter 
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
Fastigheternas energiförbrukning har fortsatt att minska 
jämfört med föregående år och fordonsparken består av 
60 % eldrivna fordon. Nya bostadshus uppförs som miljö-
byggnad eller med motsvarande standard. 

Samhällsutveckling 
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god  
boendemiljö för barn och unga 
Under första halvåret 2019 har Ängelholmshem vid flera 
tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren.  
Under påsken hölls Påsklovskul med tipsrundor, fika, 
påskpyssel och utsmyckning av flera kvarter. Under en 
vecka på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till 
Sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse och fysisk  
aktivitet. Efter sommaren bjöds också alla hyresgäster in 
till en stadsdelsfest med utomhusbio och aktiviteter för 
barn på området Papegojan.

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagan-
de, utbildning och kultur 
Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun 
ska utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för 
människor och företag. Därför har Ängelholmshem under 
året stöttat totalt 35 organisationer och evenemang som ägt 
rum i kommunen, exempelvis Konstrundan, Ung Företag-
samhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder 
även bland annat fri simundervisning för alla hyresgäster 
som inte är simkunniga. 

Koncernföretag
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Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt 
av näringsliv, föreningsliv och verksamheter 
Arbetet med att göra Ängelholms kommun ännu bättre 
görs effektivast genom att samverka med andra aktörer. 
Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsut-
vecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms 
Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun. Under 2019 har Ängelholmshem 
fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till 
att barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid.

Medskapande medarbetare 
Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och 
medarbetarskap 
Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är bra. 
Det bevisas bland annat av att korttidssjukfrånvaron som 
under många år varit väldigt låg. Under våren 2019 genom-
fördes en medarbetarundersökning och resultatet ligger på 
en fortsatt hög nivå. 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 
Ängelholmshemskoncernen bejakar alltid mångfalds- 
aspekten vid rekrytering av nya medarbetare. Statistik av-
seende mångfald förs ej av bolaget då antalet medarbetare 
anses vara för få till antal i detta hänseende.

Bolagets ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 25,7 
mnkr före skatt. Avvikelser mot budget 2019-08-31 är totalt 
+7,5 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar för 
2019 på totalt 330 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 då 
investeringarna uppgick till 132 mnkr.  

Framtid
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolk-
ningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. Ängel-
holmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder 
per år i snitt. Mellan 2018–2022 planeras 340 bostäder att 
uppföras. Ängelholmshem är inne i en expansiv fas och har 
pågående och planerade investeringar för 900 mnkr. Utöver 
pågående nyproduktion planerar Ängelholmshem också 
att bygga 24 lägenheter intill Rönne å i centrala Ängel- 
holm. Det pågår även detaljplanarbete avseende nya  
bostäder inom kvarteret Lundvivan i Munka Ljungby.  

AB Ängelholmslokaler
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta 
lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Ängel-
holmslokaler 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.

Måluppföljning
AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under 
kommunfullmäktiges fyra perspektiv. 

Medborgarfokus
Koncernsamordning
Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta efter den upp- 
rättade underhållsplanen. Under första halvåret 2019 har 
omfattande underhållsarbete utförts. Exempelvis har två 
storkök renoverats och två ytterligare har på-börjats. Därtill 
har underhållsarbete genomförts på Solhaga vårdboende 
och Munkaskolan. Även en energisparsplan för Viktoria-
gården i Vejbystrand har tagits fram.

Under 2019 har Ängelholmslokaler arbetat med åtgärder 
utifrån resultatet av kundundersökning 2017 med förhopp-
ning om ännu bättre resultat i nästa kundundersökning 
som genomförs under hösten 2019.

Effektiva verksamheter
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan
Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska 
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lokaler 
som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljö-
byggnad eller med motsvarande standard. 

Samhällsutveckling 
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2,0 
För att Ängelholms kommun ska nå det uppsatta målet 
gällande befolkningstillväxt samt vara en kommun som är 
särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra lokaler 
 för kommunal verksamhet. Bra lokaler bidrar även till att 
göra Ängelholms kommun attraktivt för företagen vilket 
skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av 
kommunen. Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla 
befintliga lokaler i högt tempo samt uppföra nya hållbara 
och attraktiva lokaler. Under 2019 har exempelvis planering 
pågått för en omfattande renovering av stadsbiblioteket 
samt en ny förskola i Ängelholm. Dessutom har bygg- 
nationen av en förskola i Munka Ljungby och en ny grund-
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skola i Ängelholm kommit igång under perioden.

Medskapande medarbetare 
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 
Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är bra. Det 
bevisas bland annat av att korttidssjukfrånvaron som under 
många år varit väldigt låg. Under våren 2019 genomför-
des en medarbetarundersökning. Resultatet i medarbetar- 
undersökningen ligger på en fortsatt hög nivå.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
Ängelholmshemskoncernen bejakar alltid mångfalds- 
aspekten vid rekrytering av nya medarbetare. Statistik av-
seende mångfald förs ej av bolaget då antalet medarbetare 
anses vara för få till antal i detta hänseende.

Bolaget ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till 3,7 
mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 2019-08-31 är 
totalt +1,4 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar 
 för 2019 på totalt 250 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 
då investeringarna uppgick till 112 mnkr.

Framtiden
En viktig faktor när människor väljer var de ska bo är tillgång-
en och kvalitén på den kommunala servicen. Standarden 
på de lokaler där servicen bedrivs påverkar det samlade in-
trycket. Därför är det viktigt att ständigt arbeta med fastighets- 
utveckling och uppföra lokaler i den takt som krävs när 
befolkningen ökar.

Aktuella projekt är exempelvis en ny förskola på Tegelbruket 
i Ängelholm med 8 avdelningar med plats för cirka 140 
barn samt en ny idrottshall i Hjärnarp. 

Vid sidan om stora nybyggnadsprojekt så investerar även 
Ängelholmslokaler mycket i existerande lokaler.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING

mnkr
Kommunen Sammanställd redovisning

Not Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall

2019-08-31 2018-08-31 Helår 2019 Helår 2019 Avvikelse Helår 2018 2019-08-31 2018-08-31 Helår 2018

Verksamhetens intäkter  448,5     429,9     557,0     592,2     35,2     663,5     597,8     582,4     864,5    

Verksamhetens kostnader -1 851,2    -1 803,9    -2 823,3    -2 837,7    -14,4    -2 812,1    -1 880,8    -1 847,5    -2 839,8    

Avskrivningar -47,5    -43,9    -73,4    -72,2     1,2    -65,8    -118,2    -110,4    -167,7    

Verksamhetens netto-
kostnader -1 450,2    -1 417,9    -2 339,7    -2 317,7     22,0    -2 214,4    -1 401,2    -1 375,5    -2 143,0    

Skatteintäkter 1 308,4  1 250,3     1 958,1     1 961,6     3,5     1 874,8     1 308,4     1 250,3     1 874,8    

Generella statsbidrag och 
utjämning  263,5     234,1     390,1     395,3     5,2     356,8     263,5     234,1     356,8    

Verksamhetens resultat  121,7     66,5     8,5     39,2     30,7     17,2     163,6     108,9     88,6    

Finansiella intäkter  34,0     20,2     16,4     29,9     13,5     29,7     21,1     10,8     16,9    

Finansiella kostnader -4,1    -3,0    -3,1    -3,1     -      -4,8    -30,3    -31,3    -51,9    

Resultat efter finansiella 
poster  151,6     83,7     21,8     66,0     44,2     42,1     161,5     88,4     53,6    

Extraordinära poster  -  -  -       -       -  -  -  -  - 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT  151,6     83,7     21,8     66,0     44,2     42,1     161,5     88,4     53,6    
v v vvv     vW



     DELÅRSRAPPORT 2019 | EKONOMISK REDOVISNING24

BALANSRÄKNING
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2019-08-31

Utfall 
2018-12-31

Utfall 
2019-08-31

Utfall 
2018-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7,0 8,2 7,0 8,2
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 688,7 1 606,4 5 212,9 4 823,1
Maskiner och inventarier 78,8 91,1 87,1 100,7
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 654,7 654,7 74,0 42,0
Långfristiga fordringar 471,1 471,1 16,5 54,3
Summa anläggningstillgångar 2 900,3 2 831,5 5 397,5 5 028,3

Bidrag till statlig infrastruktur 27,3 28,1 27,3 28,1

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 15,0 13,8 15,0 13,8
Fordringar 263,0 273,3 267,2 288,4
Kortfristiga placeringar 111,3 103,9 111,3 90,1
Kassa och bank 247,7 149,6 247,7 240,9
Summa omsättningstillgångar 637,0 540,6 641,2 633,2
SUMMA TILLGÅNGAR 3 564,6 3 400,2 6 066,0 5 689,6

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital
Årets resultat 151,6 42,1 161,5 53,6
Resultatutjämningsreserv 16,5 16,5 16,5 16,5
Övrigt eget kapital 1 887,3 1 845,1 1 796,4 1 731,3
Summa eget kapital 2 055,4 1 889,9 1 974,4 1 801,4

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33,2 31,6 33,2 31,6
Andra avsättningar 10,4 10,3

Skulder
Långfristiga skulder 955,7 893,6 3 516,2 3 168,3
Kortfristiga skulder 520,3 571,3 531,8 677,8
Summa skulder 1 476,0 1 464,9 4 048,0 3 846,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 3 564,6 3 400,2 6 066,0 5 689,4

Soliditet 58% 56% 32% 32%
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KASSAFLÖDESANALYS
mnkr Kommunen

Utfall 
2019-08-31

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 151,6 83,7 42,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1 46,3 41,4 65,2
Övriga likviditetspåverkande poster 2 1,7 0,9 2,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning(+) periodiserade anslutningsavgifter 11,8 5,0 8,7
Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -32,7 44,5 77,0
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager -0,5 0,1 0,2
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -5,6 -157,5 -64,4
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 172,5 18,1 131,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 2,6 6,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -134,4 -184,4 -297,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 1,5 1,4
Förvärv av finansiella tillgångar - - -
Avyttring av finansiella tillgångar - 0,1 0,1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -124,4 -180,2 -289,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 100,0 70,0 185,0
Amortering av långfristiga skulder -50,0 -25,0 -55,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 50,0 45,0 130

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE 98,1 -117,1 -28,2

Likvida medel vid årets början 149,6 177,8 177,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 247,7 60,7 149,6
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Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen 
(kapitel 8) samt Lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal  
redovisning (RKR) rekommendationer för kommun- 
sektorns redovisning. Kommunen tillämpar de redovisnings- 
regler som anges i Kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt praxis i det kommunala 
redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisnings- 
principer som har använts vid upprättandet av årsredo-
visningen 2018 samt RKR R17 Delårsrapport. I tidigare 
lagstiftning skulle finansiella instrument tas upp i balans-

Not 1 Justering för ej likviditetspåverkande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2019-08-31 2018-08-31 2018
Avskrivningar 46,1 43,7 65,6
Utrangeringar 1,4 0,2 0,2
Övriga ej likvitetspåverkande poster -1,2 -2,5 -0,6
SUMMA 46,3 41,4 65,2

Not 2 Övriga likviditetspåverkande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2019-08-31 2018-08-31 2018
Utbetalning av avsättningar för pensioner 1,7 0,9 2,7
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur) -0,1 - -0,1
SUMMA 1,7 0,9 2,7

räkningen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. I enlighet med 7 kap. 6 § LKBR ska vissa finansiella 
instrument, som innehas för att generera avkastning eller 
värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde. 
 Införandet av ny lag har även inneburit att omräkning till 
verkligt värde (13,8 mnkr) har skett av finansiella instru-
ment i jämförelsesiffrorna (ingående balans 2018-12-31) 
vilket redovisas mot eget kapital 2018-12-31. Ingen juste-
ring av jämförelsesiffrorna i resultaträkningen har skett. 
Inga väsentliga förändringar har skett i ansvarsförbindel-
serna under året.
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