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Budgetchef
Fredrik Karlsson
0431-46 81 89
Fredrik.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Budgetdirektiv 2020-2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari att kommunen ska arbeta med en ny mål- och 
budgetprocess från och med budget 2020. I processen ingår att en beredning ska ta fram 
förslag till budgetdirektiv som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till 
den 27:e maj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad 2019-05-17
Bilaga 1 Driftbudgetramar 2020-2022
Bilaga 2 Investeringsramar 2020-2022
Bilaga 3 Kommunfullmäktiges perspektiv 2020
Bilaga 4 Nämndernas utvecklingsmål 2020
 

Utredning
Driftbudget, skattefinansierad verksamhet
Utgångspunkten för driftbudgetramarna är kommunfullmäktiges beslutade budget för 2019-
2021.

Under våren har kommunen tagit fram en ny befolkningsprognos i samarbete med 
konsultföretaget Statisticon. Den nya befolkningsprognosen innebär en nedrevidering av 
prognosen i förhållande till den som låg till grund för budgetbeslutet inför 2019. I 
budgetberäkningarna ligger befolkningsprognosen till grund för dels skatteunderlagsprognosen 
och dels den kommunövergripande resursfördelningsmodellen.

Siffrorna avser 1 november 
året innan budgetåret

Befolkn enl 
fastställd 

budget

Enligt ny 
befolknings-

prognos

Budgetår 2020 42 700 42 400
Budgetår 2021 43 550 42 940
Budgetår 2022 - 43 720
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De ekonomiska förutsättningarna är uppdaterade med den senaste skatteunderlagsprognosen 
från SKL från maj månad där också ovanstående befolkningsprognos finns med.  

Den kommunövergripande resursfördelningsmodellen har uppdaterats med den nya 
befolkningsprognosen. Det innebär att Familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 
21,4 mnkr  årligen och Nämnden för omsorg och stöd 2,3 mnkr årligen från och med år 2020. 
Under kommunfullmäktige ligger även medel reserverade för nämnderna för kommande år 
för en fortsatt befolkningstillväxt. Indexuppräkning av kostnadsposter för fristående alternativ 
inom förskola/skola, för entreprenader inom äldreomsorgen, Räddningstjänstförbundet samt 
för Vattenhuset har också beaktats i ramarna.

Kommunfullmäktiges reserver för Funktionsstöd och Lärande och familj borttagna i detta 
budgetdirektiv.

Lönerevisionen för 2019 är inte avslutad. Därför ligger de reserverade medlen för 2019 och 
för kommande års löneökningar kvar under kommunstyrelsen. 

Under kommunfullmäktige finns medel avsatta för hyreskostnader för nya lokaler enligt den 
beslutade lokalresursplanen. En genomgång av samtliga planerade lokaler är gjord och de 
beräknade hyreskostnaderna är uppdaterade utifrån nivå och beräknad tillträdesdag. En ny 
förskola i Össjö är tillagd och en planerad förskola i Munka-Ljungby år 2024 är borttagen.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa 
anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över 
tiden på cirka 50 mnkr. Med en resultatnivå på 2 % möjliggörs investeringar för den 
skattefinansierade verksamheten på 100 mnkr utan att nyupplåning behöver ske. Det 
möjliggör också för Ängelholms kommun att stå bättre rustade inför kommande års 
demografiska utmaningar med en växande befolkning i skolåldrarna och bland de 
äldre. För att uppnå resultatnivån har nämndernas ramar anpassats utifrån dessa 
förutsättningar. För år 2020 är det budgeterat 50,5 mnkr i resultat.

För att säkerställa att kommunens resurser fördelas på ett ändamålsenligt sätt ges 
också kommundirektören i uppdrag att och komma med förslag på förändringar 
avseende kommunens övergripande ekonomistyrning avseende 
kommunövergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och 
hanteringen att investeringsprojekt som löper över flera år.

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet
Driftbudgetramen för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är negativ och uppgår till
-7,4 mnkr för år 2020. Det finns sedan tidigare en skuld till abonnenterna och efter 2020 
bedöms denna vara reglerad. Därför kan en avgiftshöjning bli aktuell för 2021 för att uppnå en 
ekonomi i balans för VA-verksamheten. 
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Investeringsbudget
Investeringsramarna utgår från nivåerna enligt tidigare beslut. Nämnden för kultur, idrott och 
fritid tillförs dock 3,8 mnkr för år 2020 för att finansiera ombyggnad av Skäldervikens IP. 
Investeringsramarna framgår av bilaga 4.

Nämnderna ges också möjlighet och uppmanas att återkomma med förslag på 
investeringsprojekt utöver ram som ger en hållbar miljövinst och/eller genom digitalisering 
leder till en kostnadsbesparing i driftbudgeten. Dessa projekt kan beviljas i efterhand.

Exploateringsbudget
Beträffande exploateringsbudgeten ges inga ramar eller specifika direktiv utan 
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ny exploateringsbudget för perioden 
2020-2022.

Kommunfullmäktiges fyra perspektiv och nämndernas utvecklingsmål
Kommunfullmäktiges fyra perspektiv föreslås vara oförändrade jämfört med 2019 i avvaktan 
på att en ny vision tas fram. Perspektiven framgår av bilaga 3.

Utifrån kommunfullmäktiges perspektiv och de blågrönas avsiktsförklaring har sedan 
nämndernas utvecklingsmål tagits fram. Utvecklingsmålen framgår av bilaga 4. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudgetramarna för 2020-2022 enligt bilaga 1,

att fastställa investeringsbudgetramarna för 2020-2022 enligt bilaga 2,

att uppdra åt nämnderna att fatta beslut om kvalitetsdeklarationer, driftbudget och 
investeringsbudget för perioden 2020-2022,

att uppmana nämnderna att komma med förslag på investeringsprojekt utöver ram som ger en 
hållbar miljövinst och/eller genom digitalisering leder till en kostnadsbesparing i 
driftbudgeten,

att uppdra åt Kommundirektören att ta fram förslag på exploateringsbudget för perioden 
2020-2022,

att fastställa Kommunfullmäktiges perspektiv enligt bilaga 3, 

att fastställa nämndernas utvecklingsmål enligt bilaga 4.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
4 (4)

Diarienummer
 2019-05-17

 
  KS  2019/40

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Kommunstyrelsens beslutar för egen del
att uppdra åt Kommundirektören att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning avseende 
kommunövergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och hanteringen 
att investeringsprojekt som löper över flera år,

att uppdra åt Kommundirektören att återkomma med en sammanställning över beslutade och 
kommande projekt för bostadsbyggande till kommunstyrelsen senast 30 september 2019,

att uppdra åt Kommundirektören att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av 
Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten senast 31 oktober 2019,

att uppdra åt Kommundirektören att ta fram en kunskapsbank där medarbetarnas samlade 
kompetenser framgår senast 30 juni 2020,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med en 
uppföljning av stora VA-utbyggnaden (ärende 2013/78) senast 30 september 2019.
_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd



Bilaga 1, Driftbudgetramar 2020-2022 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Kommunfullmäktige -26 168 -27 751 -95 877 -154 748

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet -29 878 -66 139 -105 054 -144 124
Lärande och familj -52 824 -52 645 -52 645 -52 645
Kommunledning och Servicestöd -125 680 -128 773 -129 353 -129 353
Kommunövergripande/finansiering 2 334 016 2 433 828 2 499 736 2 596 599

Summa Kommunstyrelse 2 125 634 2 186 271 2 212 684 2 270 477

Familje- och utbildningsnämnd -1 053 812 -1 077 188 -1 077 188 -1 077 188

Nämnden för omsorg och stöd -780 710 -785 763 -785 763 -785 763

Samhällsbyggnadsnämnd -95 200 -97 417 -97 417 -97 417

Nämnden för kultur, idrott och fritid -132 862 -133 248 -133 248 -133 248

Miljö- och tillståndsnämnd -10 459 -10 289 -10 289 -10 289

Valnämnd -449 0 0 -500

Överförmyndarnämnd -4 166 -4 113 -4 113 -4 113

Summa driftbudget/plan 21 808 50 502 8 789 7 211

Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp -2 975 -7 400 0 0



Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2022 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Kommunstyrelse
Lärande och familj 613 350 350 350
Kommunledning och Servicestöd 24 325 7 700 8 000 8 000

Summa Kommunstyrelse 24 938 8 050 8 350 8 350

Familje- och utbildningsnämnd 15 150 19 750 15 200 15 200

Nämnden för omsorg och stöd 5 258 2 900 2 900 2 900

Samhällsbyggnadsnämnd 74 019 76 920 69 400 69 400

Nämnden för kultur, idrott och fritid 10 349 5 400 4 000 4 000

Miljö- och tillståndsnämnd 150 150 150 150

Summa skattefinansierad verksamhet 129 864 113 170 100 000 100 000

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan
2 019 2 020 2 021 2 022

Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp 100 511 86 800 75 000 75 000

Summa Ängelholms kommun 230 375 199 970 175 000 175 000
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Bilaga 3, Kommunfullmäktiges 
perspektiv  2020

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 resursutnyttjande i all planering.

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

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare 
ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.
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Bilaga 4, nämndernas utvecklingsmål 2020

Kommunstyrelsens utvecklingsmål

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid.
Samhällsutveckling
Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
Kommunens befolkning ska öka.
Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.
Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.

Familje- och utbildningsnämndens utvecklingsmål

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter och brukare.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
Konkretisera formerna för samverkan mellan förskola, skola, barn- och elevhälsa och IFO.
Sträva efter kostnadseffektiva hemmaplanslösningar med bibehållen kvalitet.
Samhällsutveckling
Verksamheterna karakteriseras av likvärdighet och tillgänglighet för alla medborgare.
Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.
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Nämnden för omsorg och stöds utvecklingsmål

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Verksamheten ger målgruppen möjlighet att välja i vardagen.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
Samhällsutveckling
Verksamheten ska verka för en meningsfull fritid, känsla av sammanhang och ökat välbefinnande för 
målgruppen.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.

Nämnden för Kultur, idrott och fritids utvecklingsmål

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
Samhällsutveckling
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering
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Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsmål

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
Samhällsutveckling
Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Miljö och tillståndsnämndens utvecklingsmål

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
Samhällsutveckling
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.
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