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Årets viktigaste händelser
I Ängelholm är det alltid något nytt på gång. Här presenteras ett urval av viktiga händelser som skett
under året och har stor betydelse för Ängelholm kommuns invånare.

Köpet av Ängelholms flygplats

Covid-19 påverkar hela kommunen

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Perstorp och Ängelholm har gemensamt köpt
flygplatsen som funnits i över 60 år efter att
tidigare ägare bestämt sig för att lägga ned
verksamheten.

Smittskyddssituationen har påverkat verksamheten bland annat genom ändrade arbetssätt inom
äldreomsorgen, besöksförbud och hemundervisning på gymnasiet. Andra åtgärder som
vidtagits är avgiftsfri torghandel, gratis parkering
och ökad tillsyn för att stötta restauranger med
insatser för att minska smittspridningen.

Digital felanmälningstjänst för
snabba förbättringar

Med hjälp av en ny digital felanmälningstjänst
kan invånare med foto och karta visa saker som
behöver åtgärdas. Redan har det inkommit 1500
anmälningar på bland annat belysning, nedskräpning, klotter och offentliga toaletter.

Ängelholmshem och
Ängelholmslokaler förändras

Allvarliga brister i ledning och styrning i
fastighetsbolagen uppmärksammades i
genomlysningen som beställts av kommunen.
Bland annat har upphandlingar inte genomförts
enligt lagens krav och allvarliga brister i
kostnadsstyrning har framkommit.
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Omvärld och välfärd
Sveriges kommuners och regioners (SKR) ekonomiska rapport har i sin sammanfattning rubriken ”Allt
präglas av osäkerhet” vilket kan sammanfatta det ekonomiska läget. Även innan coronapandemin fanns
svaghetstecken inom den globala handeln vilket kunde leda till dämpade tillväxtutsikter. När det
konstaterades att spridningen nått stora delar av världen syntes ett brant fall i produktion, inkomster och
sysselsättning i samband med att olika restriktioner infördes för att minska smittspridningen. Även om
det fortsatt är många osäkerhetsfaktorer kring hur länge pandemin kommer fortgå samt hur långvariga
de ekonomiska konsekvenserna blir står det klart att den svenska ekonomin i år krymper, i likhet med
övriga världen.
Statistiska centralbyråns (SCB) BNP-indikator visade att Sveriges ekonomi krympte med 8,6 % under
årets andra kvartal samtidigt som SCBs aktivitets-indikator visar att tecken på viss återhämtning under
sommaren, vilket tyder på att efterfrågan och produktion börjat vända uppåt igen. Konjunkturinstitutet
prognostiserar en minskning av BNP på 4,8% för 2020.
Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att
det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5
och 10 procent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent, eller cirka 3 miljarder kronor,
högre 2021 jämfört med 2018.
Generellt visar studier och tidigare erfarenheter att kriser i samhället leder till ökad social oro. Det är fler
som förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även andra sociala problem. På samma sätt
som man pratar om att en vårdskuld byggs upp inom sjukvården kan vi inom flera delar av socialtjänsten
befara en liknande utveckling.

Arbetslöshet och sysselsättning
Enligt Arbetsförmedlingen varslades nästan 70 000 personer om uppsägning under mars och april
månad. Tre månader efter varslen hade 53 % blivit uppsagda. I jämförelse med finanskrisen 2009
kommer uppsägningarna snabbare och det är även en större andel av de varslade som hamnar i
arbetslöshet efter uppsägning. Störst andel av de uppsagda återfinns inom hotell- och
restaurangverksamheten vilket visar att coronakrisen slagit hårt framför allt mot servicenäringar där
många ingångsjobb finns. Även detta skiljer sig mot finanskrisen som framför allt drabbade industrin.
Fram till och med augusti har cirka 98 000 personer blivit berörda av varsel, medan det totalt varslades
cirka 50 000 personer under hela 2019.
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Enligt SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) uppgick antalet arbetslösa till 494 000 under augusti
månad vilket innebär en ökning med 114 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.
Det motsvarar en arbetslöshet på 8,8 %. Särskilt hårt drabbas ungdomar och antalet arbetslösa
ungdomar (15–24 år) uppgår till 141 000 personer vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 22,5 %.
Sysselsättning och arbetslösheten har dock stabiliserats då fortsatta försämringar inte har noterats sedan
juni månad.
Eftersom AKU är en urvalsundersökning går det inte att bryta ner siffrorna på kommunal nivå. Därför
redovisas arbetslösheten i Ängelholms kommun som antalet sökande och i program hos
arbetsförmedlingen. Dessa siffror går inte jämföra med det nationella arbetslöshetstalet. Under 2019
började arbetslösheten stiga i Ängelholms kommun efter att varit stadigt nedåtgående sedan 2012. Under
juli månad 2020 var 6,2 % av befolkningen (16-64 år) öppet arbetslösa eller sökande i program hos
arbetsförmedlingen. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär det en ökning med 1,8%enheter. Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har under samma period ökat från 4,8 % till 7,9 %.
Totalt var 1 522 personer öppet arbetslösa eller i program i Ängelholms kommun, av dem var 223
ungdomar.
Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i riket kommer stiga under 2020 och 2021 och
toppa på cirka 11,4 % för att där efter långsamt vända nedåt. Dock är osäkerheten kring utvecklingen
stor på grund av den pågående krisen.

Befolkningsutveckling
Vid halvårsskiftet 2020 hade Sveriges befolkning ökat med 24 081 invånare till 10 352 390 miljoner
personer vilket innebär en halverad ökningstakt jämfört med motsvarande period 2019. Förändringen
beror till största del på att invandringen till Sverige minskat till den lägsta nivån på 15 år, 36 058
personer. Även födelseöverskottet på 6 860 har halverats mot föregående år då det fötts något färre barn
samtidigt som antalet avlidna ökat med 6 548 fler än motsvarande period föregående år.
Den 31 juli var 42 732 personer folkbokförda i Ängelholms kommun. Det är en ökning med 256
personer sedan årsskiftet och motsvarar en folkökning med 0,6 %. Folkökningen består till över hälften
av ett inrikes flyttningsöverskott (+188) liksom av ett invandringsöverskott (+70) och ett negativt
födelseöverskott (-7). Totalt prognostiseras det att Ängelholm kommer växa med 539 personer under
2020 till 43 015 personer totalt.
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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 de tjänster
som den konsumerar.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara
vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett
verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
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
generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på cirka 50 mnkr. För år 2020 görs ett
avsteg från resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2020 prognostiseras ett positivt resultat om 73,2 mnkr, vilket
innebär att resultatet blir 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.

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

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd (-14,2 mnkr), Familje- och
utbildningsnämnden (-5,0 mnkr) och Kommunstyrelsen (-1,1 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, Familje- och utbildningsnämnden och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa
nämnder har också inkommit med åtgärdsplaner.
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3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och
ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl
verksamhet som ekonomi.
4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att
kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av
dessa.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och
uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder.
5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har ökat under 2020 till
5,9 % i jämförelse med 4,9 % 2019 för perioden januari-augusti. För helåret 2019 var sjukfrånvaron 5,0
%. Prognosen för helåret 2020 är närmare 6 %.
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Uppföljning av nämndmål
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra övergripande mål under perspektiven
Medborgarfokus, Effektiva verksamheter, Samhällsutveckling och Medskapande medarbetare.
Nämnderna har antagit 53 mål kopplat till perspektiven. Prognosen för helåret 2020 är att 33 mål blir
helt uppfyllda, 18 mål blir delvis uppfylla och att 2 mål ej blir uppfyllda.
Uppföljning av nämndmål
Helt uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommunstyrelsen

8

2

0

Miljö- och tillståndsnämnden

3

2

2

Familje- och utbildningsnämnden

4

6

0

Nämnden för omsorg och stöd

2

5

0

Nämnden för kultur, idrott och fritid

5

2

0

Samhällsbyggnadsnämnden

8

0

0

Överförmyndarnämnden

3

1

0

33

18

2

Summa

Kommunstyrelsen
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.

För att möta nya lagkrav om tillgänglighet har extra kraft lagts på att färdigställa e-tjänster och i dagsläget
finns över 150 publicerade e-tjänster som invånare kan använda sig av. Flera tjänster ger även möjlighet
att genomföra betalningar direkt vid ansökan.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Trygghetsmätningen som genomförs i samarbete med polismyndigheten visar att det idag finns en låg
risk att bli utsatt för brott men att många upplever problem med säkerheten i trafiken. Aktivt arbete har
lett till förbättringar som exempelvis nya gång-, cykel- och mopedvägar samt trafikmiljöförbättring vid
skolor, men även ökad samverkan med polisen och i utveckling av stadskärnan med lokala näringslivet.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad samt försörjningsstöd har ett extra fokus på att koppla digitala etjänster in i befintliga arbetsprocesser för att frigöra tid som kan läggas på de individer de möter.
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Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid.

Process och organisation för lokalförsörjningen är framtagen vilket underlättar strategiskt arbete
tillsammans med kommunens fastighetsbolag.
Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad lämnar under hösten in tre ansökningar om yrkeshögskolor. I
projektet Ung Drive deltog 22 ungdomar för att utbilda sig i och testa att starta ett eget företag. Det
pågår även arbete kring utveckling av turistnäring, naturturism i Rönne å och Ringsjöarna samt
deltagande i BID-projektet för att utveckla stadskärnan.
Kommunens befolkning ska öka.

Till juli månad har kommunens befolkning ökat med 256 personer vilket motsvarar 0,6 %. Under de
närmaste två åren förväntas befolkningen öka med cirka 900 personer årligen.
Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på
nyanlända.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad har en kontinuerlig samverkan med Familjeenheterna,
Arbetsförmedlingen, Skyddsjouren och Boendestödjarna för att utveckla en röd tråd i de insatser som
görs för att stödja individer som har kontakt med verksamheten. Av eleverna som läser svenska för
invandrare (SFI) hos vuxenutbildning har 98 % blivit godkända och 75 % har klarat minst två kurser på
studievägen av de som började för två år sedan.
Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.

Försörjningsstödsenheten har arbetat för samorganisering med arbetsmarknadsenheten så att
försörjningsstöd blir ännu mer kopplat till insatser som främjar möjlighet till självförsörjning. Andra
delar verksamheten arbetar med nu är projektet Jag Kan vilket syftar till att hjälpa individer med psykisk
ohälsa till studier. Samtidigt blir det svårare då arbetslösheten stiger.
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Olika insatser genomförs på enhetsnivå för att stärka gemenskap och skapa ett bättre arbetsklimat. Bland
annat genom ökad delaktighet i planering av arbetsuppgifter, grupputvecklingsaktiviteter och
kompetensutveckling efter uttalat behov av anställda.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Samtliga annonser inom Kommunals avtalsområde har erbjudit heltid. Flera verksamheter har inventerat
deltidsanställningar och följer de kommunövergripande handlingsplaner som beslutats.
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Miljö- och tillståndsnämnden
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.

Under 2020 har MinutMiljö kommit på plats, vilket möjliggör e-tjänster för flertalet av våra ärenden, där
medborgare kan både ansöka, följa och hantera sitt ärende, vilket ytterligare kommer att gynna
tillgängligheten och öppenheten. För närvarande är e-tjänster för ansökan om serveringstillstånd,
ansökan om försäljning av tobak respektive anmälan av hälsoskyddsverksamhet driftsatta. Totalt
kommer det i höst finnas cirka 15 e-tjänster inom miljöenhetens område.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

På grund av Corona-situationen är det inte aktuellt att arbeta aktivt med medborgardialoger.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Verksamheten har ett långsiktigt mål att kunna göra all handläggning i digitala system och arbetar med
att skapa kopplingar mellan befintliga e-tjänster och handläggningssystemet Ecos.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan

Miljöenheten och Enheten för natur och ekologisk hållbarhet deltar aktivt i detaljplanearbetet för att
stärka miljö- och naturvärdena i kommunen. Fokus nu är att bilda naturreservat i Nöttaskogen.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende

Miljöenheten har ett aktivt tillsynsarbete både för alkoholservering och för tobaksförsäljning. Vi har
under året agerat på inkomna klagomål om försäljning av tobaksvaror till minderåriga. Kommunen har
för närvarande ingen anställd ANDTS-samordnare. En agil arena om organisering av det förebyggande
arbetet är startad för att hantera avsaknaden av en samordnare.
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Tre handläggare har blivit tillförordnade enhetschefer i väntan på rekrytering vilket ger möjlighet för
medarbetarna att utveckla sina roller. Flera utvecklingsinsatser pågår för att ytterligare förbättra
arbetsförhållanden och stärka arbetsglädjen hos personalen. Under våren har Previa hållit en
föreläsningsserie om olika aspekter för att stärka den enskilde medarbetaren. Föreläsningarna har handlat
om stress, att hantera tankar och känslor, sömn, mindfulness och fysisk aktivitet för välmående.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Samtliga nyrekryterade har erbjudits heltidsanställning, och för befintlig personal finns ingen begränsning
i möjligheten att arbeta heltid.
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Familje- och utbildningsnämnden
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.

Familje- och utbildningsnämnden har i nuläget 24 e-tjänster och kommer att utveckla ytterligare etjänster under året.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Enkäter och uppföljningar i verksamheterna visar på ett övervägande positivt resultat avseende barn och
elevers känsla av trygghet och trivsel i verksamheterna. Förberedelser pågår för att starta en nattjour som
ska lösa akuta bostadsproblem. Verksamheten arbetar även med Ängelholmshem för att stärka
möjligheten för enskilda till eget hyreskontrakt.
Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter och
brukare.

Verksamheterna arbetar målinriktat med olika insatser för att stärka den enskildes delaktighet och
inflytande. Bland annat pågår arbetet med att ta fram en krisapp för att underlätta för information och
kommunikation vid kriser i gymnasieskolan. Inom Individ- och familjeomsorgen fokuserar
verksamheten på att stärka barn och ungas delaktighet i de utredningar som genomförs.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Arbetet med att utveckla digitala lösningar pågår på bred front inom samtliga verksamhetsområden. En
utveckling av huvuduppdragets organisation avseende arbetet med digitalisering implementeras under
hösten, vilket kommer att bidra till bättre förutsättningar att nå målet till fullo.
Konkretisera formerna för samverkan mellan förskola, skola, barn- och elevhälsa och IFO.

Skolan och Individ och familjeomsorg driver bland annat arbete gemensamt för att öka skolnärvaron i
förskola och grundskola samt vid uppföljningar av familjehemsplacerade barn. Verksamheterna arbetar
också med att förstärka elevhälsoteamen där socialsekreterare även ska ingå. Inom ramen för språk-, läsoch skrivutveckling har Specialpedagogiska skolmyndigheten involverats och formerna för samverkan
konkretiserats.
Sträva efter kostnadseffektiva hemmaplanslösningar med bibehållen kvalitet.

Under året har arbetet intensifierats och breddats inom samtliga verksamhetsområden, vilket bidragit till
utvecklingen av ett resursteam inom Individ och familjeomsorg samt en kommunövergripande särskild
undervisningsgrupp. Gymnasieskolan håller på att ta fram ett utbildningsförslag för elever med
neuropsykiatrisk funktionsvariation för att erbjuda elever en utbildning på hemmaplan istället för
specialskolor utanför kommunen.

12 (41)

Verksamheterna karakteriseras av likvärdighet och tillgänglighet för alla medborgare.

Skolans pågående satsning kring en likvärdig utbildning fokuserar både på fysisk tillgänglighet och
tillgängliga lärmiljöer. Fältverksamheten har skapat en chattfunktion för att ungdomar lättare ska kunna
komma i kontakt med verksamheten, på deras villkor. En liknande funktion för våld i nära relationer
kommer lanseras under hösten.
Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.

Verksamheten arbetar med förebyggande insatser, kompetensutveckling och utveckling av arbetsformer.
Bland annat arbetar verksamheten efter en nationellt framtagen arbetsmodell för att stärka nyanländas
möjligheter att integreras i kommunen där skolnärvaro är en viktig del. Genom utbildning i
samhällsorientering ökar förståelsen för demokrati, rättigheter och skyldigheter samt hur samhället och
arbetsmarknaden fungerar. För att stödja individer med psykisk ohälsa implementeras projektet Jag Kan
vilket kommer underlätta för individerna att fortsätta studera.
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Verksamheterna arbetar med många olika insatser i samverkan med arbetstagarorganisationerna för
utveckling av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Bland annat har kommunens grundskolor
genomfört en inventering av behörigheter och lärarlegitimerad personal i samtliga skolor. Inom både
för- och grundskolan har kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt genomförts med
utbildning kring bedömningar. I samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförs
utbildningar kopplat till tillgängliga lärmiljöer.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Alla inom kommunals avtalsområde erbjuds heltidsanställning vid nyrekrytering i verksamheterna.
Övriga erbjuds generellt heltidsanställningar men utmaningar med budget i balans i en del verksamheter
kan medföra svårigheter att nå målet fullt ut.

Nämnden för omsorg och stöd
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.

Läkemedelsroboten har varit föremål för pilotprojekt inom Hälsa, ett projekt som fallit väl ut.
Läkemedelroboten medför för brukaren en ökad självständighet, men säkrar också såväl kvalitet som
effektivitet i verksamheten.
Covid-19 har inneburit både besöksförbud på särskilda boenden och särskilda rekommendationer för
personer i riskgrupp. I syfte att förebygga ensamhet framarbetades lösningar för digitala mötesplatser för
personer på särskilt boende och deras närstående.
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Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Samverkan mellan kommun och primärvård är en förutsättning för god och nära vård. Numera erbjuder
fyra av fem vårdcentraler i Ängelholm tider för akuta hembesök, varje vecka till de patienter som har
hemsjukvård eller vistas på särskilt boende, med målsättningen att undvika onödig sjukhusvård och få så
mycket som möjligt av den vård som behövs i hemmiljö. Medarbetare inom Hälsa har fortsatt arbetet
med den nationella värdegrunden på enhetsnivå. Arbetet fokuserar exempelvis på bemötandefrågor och
hur man kan öka självständigheten för personer i behov av vård och omsorg. Inom Hälsa har man
vidare arbetat för att upplysa brukare om var de ska vända sig med synpunkter för att att på så sätt kunna
utveckla och förbättra verksamheten.
Verksamheten ger målgruppen möjlighet att välja i vardagen

Genomförandeplanen har till syfte att skapa delaktighet för brukaren. Genom dialog kring insatsernas
utförande, vad, hur och när, skapas tydlighet samtidigt som brukaren ges utrymme att framföra såväl
önskemål som synpunkter. Inom gruppbostäder har husmöten införts för att kunna lyssna in brukarnas
önskemål och synpunkter. Forumet bidrar även i arbetet med en större tillgänglighet och utbud av kultur
och fritidsaktiviteter.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

För att, i arbetet med heltid som norm, kunna nyttja personalresurser på bästa sätt har man i
verksamheten introducerat avancerad resursplanering som är ett digitalt verktyg. I det fortsatta arbetet
för att minska administration har ett pilotprojektmed digitala signeringslistor inom den kommunala
hälso- och sjukvården genomförts, vilket har fallit väl ut. En förenkling och effektivisering gällande
rapportering av assistansredovisning till Försäkringskassan har inarbetats med stöd av ett digitalt system
som implementerats under året.
Verksamheten ska verka för en meningsfull fritid, känsla av sammanhang och ökat välbefinnande
för målgruppen.

Inom hemtjänsten påbörjades arbetet med att erbjuda social samvaro i grupp för de som önskade. Tidigt
konstaterades att arbetssättet bidrog till ett ökat socialt sammanhang för de brukare som deltog. Till följd
av pandemin fick arbetet avbrytas. Likaså fick arbetet med volontärer inom våra verksamheter vila. Som
en följd av pandemin har även arbetet med att hitta arbete på den reguljära arbetsmarknaden för brukare
inom daglig verksamhet avstannat då många företag har haft dålig lönsamhet.
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Bemanningsenheten har under året haft ett utökat uppdrag att genomföra central rekrytering av
semestervikarier. Uppdraget har inneburit en enhetlig central rekrytering och introduktion vilket skapat
en god bild av Hälsa som arbetsgivare, högre kvalitet för vikarierna och kvalitetssäkring av vikariernas
kompetens. Utifrån de särskilda omständigheter som rått med anledning av pandemin har Hälsa skapat
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förutsättningar för och erbjudit personer som drabbats av permittering i andra samhällssektorer, arbete
inom vård och omsorg. Hälsa arbetar aktivt med heltid som norm. Kompetensinventering i
verksamheten pågår och inom verksamhetsområde funktionsstöd påtalas behovet av stödpedagoger.
Medarbetare inom Hälsa har under året erbjudits en digital utbildning i välfärdsteknik.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Hälsa arbetar aktivt med införandet av Heltid som norm. Samtliga medarbetare inom kommunals
avtalsområde har erbjudits heltidsanställning. De som inte har önskat heltidsanställning har efter den
enskildes önskemål resulterat i utökad tjänstgöring på deltid. Vid rekrytering till enheten för
sjuksköterskor och rehabenheten görs bedömning om det är möjligt att erbjuda heltidsanställning.
Heltid som norm är en stående punkt på alla planerade möte med fackliga organisationer och
medarbetare. Hälsa har också en arbetsgrupp med representanter från alla verksamheter som träffas
regelbundet i syfte att öka andelen medarbetare med heltidsanställning.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.

Det finns idag över 20 publicerade e-tjänster under temat Uppleva & göra vilka de flesta berör
nämndens verksamhet. Förutom flera digitala evenemang har även kulturskolans undervisning anpassats
genom användning av olika digitala plattformar och även streamade konserter har hållits.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Ängelholms kommun certifierades som En Vattensäker Kommun vilket innebär ett tätare samarbete
mellan kommunen och svenska livräddningsförbundet. Tjänsten Take away och hemkörning av lånade
böcker har erbjudits för att minska smittspridning.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

I år har en bibliotekarie tjänstgjort på fritidsgård och genomfört aktiviteter med ungdomar, exempelvis
skapat podcasts, och samtidigt hämtat information till grund för en ny ungdomsplats på stadsbiblioteket.
Ett lyckat exempel på samarbete med det civila samhället är att biblioteket kunnat erbjuda Meröppet
Light i Tåstarp efter ett samarbete med gymnastikföreningen utan att behöva sätta in kostsam teknik.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Förutom att fler möten blivit digitala och kunskapen kring mötesformen utvecklats pågår även flera
projekt för att skapa fler digitala lösningar. Bland annat med DNA-märkning av lösa konstverk och
utvecklandet av en tjänst för att använda e-legitimation i samband med lånekortsansökan.
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Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser

Kultur och Stad, Fältgruppen och Aktivitet förebygger skapade med kort varsel ett rikt utformat
sommarlovsprogram med aktiviteter som cirkusskola, bygga drake vid Skateparken samt konstnärligt
skapande på Rådhuset. Under våren invigdes äventyrsgolfbanorna vid Rönnevik som varit välbesökta av
en bred målgrupp. Utformningen har tilltalat särskilt äldre, rullstolsburna och barnfamiljer. Konceptet
Good Night Sun (konserter vid havet i solnedgång) skapades i samverkan mellan Ängelholms
Näringsliv, ABF samt kommunen. Konserterna hölls på Vejbybadet och därmed kunde maxantalet på
tillåtna 50 personer i publiken kontrolleras. Barnavdelningen på biblioteket i Vejbystrand har renoverats
och byggts om för att kunna erbjuda flexibla mötesplatser.
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

En ny, attraktiv och modern biblioteksorganisation har skapats där en kreativ och dynamisk arbetsmiljö
ska locka ambitiösa medarbetare till verksamheten vid rekrytering.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Samtliga tillsvidareanställningar har blivit erbjudna heltidsanställningar.

Samhällsbyggnadsnämnden
Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.

Verksamheterna har lanserat såväl interna som externa e-tjänster under året. Som exempel kan nämnas
en e-tjänst för beställning av kart- och mätenhetens tjänster och en komplett e-tjänsteportal för samtliga
delar i bygglovsprocessen som lanserades i slutet av maj.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Som 15:e kommun i Sverige har Ängelholms kommun blivit godkänt för blåljuskollen som syftar att
kvalitetssäkra kommunens kartor och geodata så att exempelvis räddningstjänst och polis har rätt
information. För att skapa en tryggare utemiljö har även gatubelysning satts upp i Magnarp samt
uppdaterats i Strövelstorp för att matcha dagens standard i ljusbild.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Genom att arbeta tillsammans med medborgare kan idéer och förslag förverkligas. Bland annat har nya
ställplatser anlagts efter en stor efterfrågan från husbilsburna besökare.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Coronapandemin har inneburit en snabb anpassning till teknikens möjligheter avseende allt fler digitala
möten men som också satt press på verksamheternas informationssäkerhetsarbete där ett stort arbete
gjorts med klassificering av vilken data som kan läggas utanför kommunens servrar.
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Nya interna och externa e-tjänster minskar administrationen och risken för till exempel ofullständiga
ansökningar. Nämndens verksamhet är bred och det handlar om allt från anmälan om specialkost för
barn i förskola till ansökan om planbesked. Den kompletta e-tjänsteportalen för bygglovsprocessen är en
förutsättning till den handläggningsrobot som håller på att utvecklas för att ytterligare effektivisera
processerna.
Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid.

Under året har verksamheterna arbetat med ett flertal större detaljplaner som nytt stadshus vid
stationsområdet, Hälsohotellet, E-handelsetablering vid Varalöv samt en ny skola vid Fridhem.
Detaljplanen för Klippanvägens förlängning har påbörjats.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan

Två nya blomsterängar, vid skateparken och på Södra Utmarken, har anlagts som ett test för att se hur
bra de olika växtblandningarna klarar sig, hur det tas emot av allmänheten och för att se hur mycket det
kostar att sköta ytorna. Nya gångstråk har öppnats upp med grusstigar, bänkar och med direkt närhet till
Rönneå i centrala Ängelholm.
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Verksamheterna är aktiva i att erbjuda praktik i samarbete med olika utbildningar för att på så vis skapa
ett intresse för olika yrkeskategorier inom huvuduppdraget. Verksamheten fanns även representerade på
årets jobbmässa i Ängelholm, JOBB20, i samarbete med Ängelholms Näringsliv AB.
Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har samtliga erbjudit heltid vid nyanställning.

Överförmyndarnämnden
Arbeta för kompetenta och nöjda ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag.

Totalt fanns det, vid mätpunkten, 387 inkomna årsräkningar. Av dessa var 288 slutförda och 34
påbörjade men inte avslutade. Med andra ord var 65 årsräkningar ej påbörjade vid mättillfället. Målet
bedöms inte uppfyllas, trots att extra personalresurser har satts in under året. Hanteringen av
årsräkningar är analog och kräver stor handpåläggning samt ofta begäran om komplettering i flera led,
vilket påverkar möjligheten till snabb hantering.
Inom 5 arbetsdagar efter impuls om behov ska rekrytering av ställföreträdare påbörjas.

Varje måndag skickas det ut en impuls om nytt uppdrag till de personer som uttryckt intresse av
ställföreträdarskap. Därmed startas rekrytering av ställföreträdare.
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Slutföra handläggningen med att förordna ställföreträdare inom 90 arbetsdagar.

Förordnande av ställföreträdare sker dels vid helt nya ärenden och dels vid byte av ställföreträdare för
samma huvudman. I många ärenden finns det redan vid ärendets inkommande en föreslagen
ställföreträdare, exempelvis en anhörig. Aktiv rekrytering av ställföreträdare sker med andra ord inte i alla
ärenden. Vid mättillfället fanns det 424 aktiva ärenden totalt. Av dem var det, vid mättillfället, fem
ärenden som inte hade fått förordnat ställföreträdare inom 90 dagar, vilket motsvarar ca 1,2 % av det
totala antalet ärenden.
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

I samband med implementeringen av tillgänglighetsdirektivet har det skapats e-tjänster för de blanketter
som tidigare fanns i webbsidan, totalt 7 stycken har lanserats under hösten.
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Resultat och balanskrav
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 73,2 mnkr för den skattefinansierade
verksamheten, vilket är 59,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för
nämnderna är -13,7 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +73,4
mnkr.
Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar en avvikelse på -6,0 mnkr. Det är +1,4
mnkr bättre än budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat ett negativ avvikelse på -7,4 mnkr, då det
sedan tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2019 uppgick till 7,2 mnkr.
Årets resultat och balanskravsresultat
mnkr
80,0
70,0
60,0
50,0

73,2

68,5

60,7
52,5
43,1

42,1

40,0

30,9

30,0

28,6

20,0
10,0
0,0
2017

2018

Årets resultat

Prognos 2019

Prognos 2020

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk 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 anläggningstillgångar
ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet.
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Balanskravsutredning
mnkr

Prognos helår 2020

Utfall helår 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

73,2

52,5

reducering av samtliga realisationsvinster

-4,7

-2,1

orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

-21,8

68,5

28,6

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven

-

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserven

-

-

68,5

28,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat

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
generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på cirka 50 mnkr. För år 2020 görs ett
avsteg från resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För 2020 prognostiseras ett positivt resultat om 73,2 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 3,0 % av
skatteintäkter och statsbidrag.
Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter

mnkr
2600

2477,6

2500

2358,1

2400

2341,3

2200

2149,2

2100
2000
1900
1800

2427,0

2231,6

2300

1994,0
1892,5

2214,4
2101,6

1970,2
1895,9

1700
2015

2016*

2017

Nettokostnader

2018

2019

Skatteintäkter

Prognos
2020

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter utvecklats i kommunen. Kommunens
skatteintäkter, enligt prognos för 2020, är 50,6 mnkr större än nettokostnaderna.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
Mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Not

1

Kommunkoncernen

Kommunen

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget Prognos

2020-08-31

2019-08-31

Helår 2019

2020-08-31

661,0

597,8

891,8

517,5

448,5

616,0

700,5

84,5

655,0

-1948,5

-1880,8

-2965,5

-1959,0

-1851,2

-2973,7

-3050,6

-76,9

-2925,3

2019-08-31 Helår 2020

Av-

Utfall

Helår 2020 vikelse

Helår 2019

-142,0

-118,2

-193,6

-51,8

-47,5

-78,9

-76,9

2,0

-71,0

-1429,5

-1401,2

-2267,3

-1493,3

-1450,2

-2436,6

-2427,0

9,6

-2341,3

1311,1

1308,4

1963,9

1311,1

1308,4

1988,5

1962,5

-26,0

1963,9

341,7

263,5

394,2

341,7

263,5

437,5

515,1

77,6

394,2

223,3

170,7

90,8

159,5

121,7

-10,6

50,6

61,2

16,7

3,3

21,1

51,8

14,8

34,0

28,7

27,2

-1,5

41,6

Finansiella kostnader

-34,6

-30,3

-48,4

-3,4

-4,1

-4,6

-4,6

0,0

-5,8

Resultat efter finansiella poster

192,1

161,5

94,2

170,9

151,6

13,5

73,2

59,7

52,5

Extraordinära poster
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

-5,8

-

-

-

-

-

-

-

-

186,3

161,5

94,2

170,9

151,6

13,5

73,2

59,7

52,5
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Balansräkning
mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

Utfall
2020-08-31

Utfall
2019-12-31

Utfall
2020-08-31

Utfall
2019-12-31

6,6

8,0

6,6

8,0

5 643,0

5 330,9

1 801,5

1 695,5

90,6

103,9

85,3

96,6

Aktier, andelar och bostadsrätter

44,4

42,2

661,3

654,7

Långfristiga fordringar

45,1

48,3

471,2

471,2

5 829,7

5 533,3

3 025,9

2 926,0

30,5

26,9

26,0

26,9

16,0

19,1

16,0

19,1

Fordringar

283,2

219,4

292,5

241,5

Kortfristiga placeringar

120,7

118,5

120,7

118,5

Kassa och bank

198,1

231,7

198,1

152,6

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

618,1

588,7

627,3

531,7

6 478,3

6 148,9

3 679,2

3 484,6

186,3

94,2

170,9

52,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

16,5

16,5

16,5

16,5

Övrigt eget kapital

1 890,6

1 794,7

1 939,7

1 887,2

Summa eget kapital

2 093,4

1 905,4

2 127,1

1 956,2

31,3

32,9

31,2

32,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar

3,8

3,9

Summa avsättning

35,0

36,8

31,2

32,9

3 766,2

3 506,0

1 013,8

931,2

583,6

700,7

507,1

564,3

Summa skulder

4 349,9

4 206,7

1 520,9

1 495,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER

6 478,3

6 148,9

3 679,2

3 484,6

32%

31%

58%

56%

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Soliditet
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Kassaflödesanalys
mnkr

Not

Kommunen
Utfall
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

Utfall
2019-12-31

170,9

151,6

52,5

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

2

43,8

46,3

68,0

Övriga likviditetspåverkande poster

3

-1,6

1,7

1,3

Poster som redovisas i annan sektion

4

-

-

-9,7

9,8

11,8

12,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning(+) periodiserade anslutningsavgifter
Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar

-103,2

-32,7

31,8

Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager

-0,2

-0,5

-0,4

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder

40,0

-5,6

-7,1

159,5

172,5

148,9

-

-

-1,4

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-144,1

-134,4

-175,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-

10,0

11,2

Förvärv av finansiella tillgångar

-

-

-

Avyttring av finansiella tillgångar

-

-

-

-144,1

-124,4

-166,0

30,0

100,0

50

-

-50,0

-30

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

30,0

50,0

20

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE

45,5

98,1

3,0

Likvida medel vid årets början

152,6

149,6

149,6

Likvida medel vid årets/periodens slut

198,1

247,7

152,6

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

23 (41)

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 11) samt Lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning samt
praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.
Enligt den nya rekommendationen (R2 Intäkter ) så ska inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt
bidrag från privata bidragsgivare intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre finns någon förpliktelse
gentemot motparten. Intäktsredovisningen ska inte påverkas av de principer som tillämpas för avskrivningar. Med hänsyn till
att beslut fattats sent under året har tillämpningstidpunkten av rekommendation R2 Intäkter skjutits fram och träder i kraft för
räkenskapsåret 2020 och hanteringen av intäkter enligt ovan har därmed setts över under år 2020. Äldre poster har inte
korrigerats och exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag uppgår till 43,3 mnkr i kommunen
per 2020-08-31. Om korrigering genomförs medför detta ingen resultateffekt då investeringsbidragen ska bokas direkt mot
Eget kapital.
Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisnings-principer som har använts vid upprättandet av årsredovisningen
2019 samt RKR R17 Delårsrapport. Inga väsentliga förändringar har skett i ansvarsförbindelserna under året.

Not 2 Justering för ej likviditetspåverkande poster
mnkr

Avskrivningar
Nedskrivningar

Sammanställd
redovisning

Kommunen
2020-08-31

2019-08-31

2019

51,8

46,1

69,4

-

1,4

1,6

Övriga ej likvitetspåverkande poster

-8,0

-1,2

-3,0

SUMMA

43,8

46,3

68,0

Not 3 Övriga likviditetspåverkande poster
mnkr

2020-08-31
Utbetalning av avsättningar för pensioner
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)
SUMMA

Sammanställd
redovisning

Kommunen
2019-08-31

2019

-1,6

1,7

1,3

-

-0,1

0,0

-1,6

1,7

1,3

Not 4 Poster som redovisas i annan sektion
mnkr

Sammanställd
redovisning

Kommunen
2020-08-31

2019-08-31

2019

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

-

-

-9,7

SUMMA

-

-

-9,7
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Driftredovisning
Ekonomisk avvikelserapport per styrelse/nämnd
mnkr

Utfall

Budget

Prognos

2020-08-31

helår 2020

helår 2020

-128,2

-221,9

-223,0

-1,1

-7,7

-11,6

-11,6

0,0

Familje- och utbildningsnämnd

-705,6

-1 115,6

-1 120,6

-5,0

Nämnden för omsorg och stöd

-543,5

-811,9

-826,1

-14,2

Samhällsbyggnadsnämnden

-48,9

-99,6

-98,4

1,2

Nämnden för kultur, idrott och fritid

-86,6

-134,3

-133,4

0,9

Kommunfullmäktige

-2,6

-14,6

-10,0

4,6

Krisledningsnämnd

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Överförmyndarnämnd

-3,2

-4,7

-4,7

0,0

-1 526,3

-2 414,2

-2 427,9

-13,7

1 697,2

2 427,7

2 501,1

73,4

170,9

13,5

73,2

59,7

Kommunstyrelse, VA

0,0

-7,4

-6,0

1,4

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,0

-7,4

-6,0

1,4

170,9

6,1

67,2

61,1

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
Miljö- och tillståndsnämnden

Summa styrelser och nämnder
Kommunövergripande/finansiering
Summa skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Kommunstyrelsen (-1,1 mnkr)
Kommunstyrelsen

Ingen avvikelse mot budget.
Kommunledning och Servicestöd

Överskottet i prognosen om 4,6 mnkr beror på att förvaltningsavtalet med Ängelholmslokaler är uppsagt
för kommunens egna fastigheter och debiteras löpande istället. Överskottet beror också på ökade
intäkter för konsultinsatser för Upphandlingsenheten samt tillfälliga vakanser på vissa tjänster.
Vuxenskola/Arbetsmarknad

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheterna prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Det finns
dock fortfarande en osäkerhet kring kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen.
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Arbetsmarknadsenheterna har blivit beviljat ett ESF-projekt, StepIN, som väger upp delar av de
minskade intäkterna från Arbetsförmedlingen.
Försörjningsstöd

I juli månad uppgick antalet försörjningsstödsärenden till 100 fler i förhållande till ett normalläge och
vad budgetutrymmet medger. Volymökningen uppgår till 43 % i förhållande till ett normalläge och
samma utveckling ses på försörjningsstödsutbetalningarna. Enheten jobbar aktivt med
Arbetsmarknadsenheten och de pågående projekten StepIN (ESF) och Nästa steg (FINSAM),
extratjänster samt övriga kommunala satsningar till följd av COVID-19. På ledningsnivå arbetar man på
att hitta en strukturell samverkan med Arbetsförmedlingen. Beaktat den negativa BNP-tillväxten och
med ökad arbetslöshet till följd, samt insatta åtgärder är nuvarande helårsprognos -6,0 mnkr.
Försämringen av prognosen med 1,0 mnkr utgörs av ökade personalkostnader 0,35 mnkr på grund av
den ökade ärendemängden men även av ökade försörjningsstödsutbetalningar om 0,65 mnkr.
Färre anvisade individer tas emot och det innebär lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd avseende
perioden före etableringen (s.k. "glappet"). Målsättningen är att den nyanlända ska bli inskriven hos
Arbetsförmedlingen omgående och därigenom bidra till sin egen försörjning. En helårsprognos
motsvarande -0,5 mnkr förväntas med insatta åtgärder. Sammanfattningsvis arbetar verksamheten
utifrån den beslutade åtgärdsplanen.

Miljö- och tillståndsnämnden (±0,0 mnkr)
Ingen avvikelse mot budget.

Familje- och utbildningsnämnden (-5,0 mnkr)
I uppföljningen per juni prognostiserade familje- och utbildningsnämnden ett underskott om -1,7 mnkr
efter att åtgärdsplanen hade beslutats. De senaste månadernas utveckling kring covid-l9 medfört drastiskt
förändrade förutsättningar inom individ- och familjeomsorgen med ökade kostnader och en stor
osäkerhet kring de fortsatta volymerna. I föreliggande prognos förväntas en ekonomisk avvikelse vid
årets slut på -5,0 mnkr för familje-och utbildningsnämndens samtliga verksamheter.
Övergripande Sektor

Ett positivt resultat för den samlade övergripande sektorn bedöms till +3,3 mnkr. De främsta
anledningarna är retroaktiva ersättningar från Migrationsverket samt en vakant tjänst inom stöd och
utveckling. Dessutom förväntas i dagsläget ett visst överskott inom IT och skolskjutsverksamheten.
Förskola/Skola

Med anledning av det prognostiserade underskottet för nämnden har verksamhetsområde förskola och
skola fått i uppdrag att presentera åtgärder motsvarande 6,5 mnkr. Detta justerades i september till 7,0
mnkr. Åtgärderna avser att inte använda budgeterade medel inom barnomsorgen då statsbidraget för
minskade barngrupper inte var känt i samband med att budget för 2020 fastställdes, vilket motsvarar 2,8
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mnkr. Medel som finns upptagna för elever i behov av extraordinära stödåtgärder tas heller inte i
anspråk om 2,6 mnkr. Avvikelseavtalet upphör vid halvårsskiftet, vilket ger ett överskott om 0,9 mnkr.
Avvikelseavtalet är ett tillägg som har inneburit att vissa lärare inom Rebbelberga och Strövelstorps
rektorsområde har haft en större del av sin arbetstid förlagt till arbetsplatsen. För detta har ett lönetillägg
utgått.
Särskolan påbörjar anpassning från rambudget mot en förändrad resursfördelning som bygger på
volymer och behov, vilket genererar 0,2 mnkr i överskott. Den utlovade statliga ersättningen för
sjuklöner kopplade till Covid-19 har utbetalats till verksamhetsområdet motsvarande 4,4 mnkr. Dessa
medel kommer användas för att täcka upp tillkommande kostnader och återstående del för att
verksamhetsområdet ska nå en avvikelse på +7,0 mnkr.
Gymnasieskola

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott för interkommunala ersättningar och ekonomiska bidrag
till fristående skolor om -9,8 mnkr. För att minska underskottet planeras en rad insatser inom
gymnasieskolans verksamheter. Åtgärderna bedöms uppgå till 2,0 mnkr för år 2020. Eftersom ett stort
antal blivande gymnasieelever har sökt till kommunens gymnasieskola inför hösten 2020 är strategin att
bereda så många av kommunens behöriga elever som möjligt plats på respektive program.
Fordonsprogrammet startar inom gymnasieskolan till hösten och vidare arbetar gymnasieskolan
målinriktat för att utöka antalet platser på Introduktionsprogram Individuellt alternativt med särskild
undervisningsgrupp, vilket kan tillgodose behov för elever som annars söker sig utanför kommunen.
En översyn av övriga kostnader inom kommunens gymnasieskola pågår också, för att få fram ytterligare
möjliga anpassningar. Lägre kostnader för måltider under våren med anledning av att undervisningen
bedrivits på distans bidrar också till att klara åtgärderna om 2,0 mnkr. Sammantaget blir underskottet för
verksamhetsområdet -7,8 mnkr
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr med anledning av vakanser av
skolsköterskor och skolpsykolog samt sjukskrivningar. Under 2020 har det varit en stor utmaning att
rekrytera medarbetare. Det ekonomiska överskottet speglar den svårigheten. Vid höstterminenens start
var dock alla tjänster bemannade.
Individ och familj

Budgetavvikelsen avseende placeringar uppgick förra året till -10 mnkr. Den utökade budgetramen under
år 2020 på 5 mnkr skapar bättre förutsättningar för att nå målsättningen med en budget i balans.
Verksamheten arbetar utifrån inriktningen att det endast är skyddsärenden som kan bli föremål för
externa insatser. På grund av ökade volymer under första halvåret 2020 prognostiseras ett
budgetunderskott på -3,0 mnkr, trots att flertalet externa placeringar har övergått till insatser i närmiljö.
Verksamheten arbetar aktivt utifrån den fastställda åtgärdsplanen.
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När det gäller ensamkommande barn krävs fortsatt anpassning till rådande ersättningsnivåer från
Migrationsverket. Verksamheten har dock påverkats det första halvåret på grund av stängda gränser med
anledning av Covid-19. Verksamheten hade planerat och organiserat utifrån tidigare aviseringar från
Migrationsverket.
Utöver de förändrade förutsättningarna har dessutom ett flertal av de ensamkommande ungdomarna
blivit svenska medborgare och därmed utgår inte dygnsersättning längre. Sammanfattningsvis medför
detta för höga personalkostnader och verksamheten har tagit fram åtgärdsplan för att minska
bemanningen och övriga kostnader. Utifrån rådande situation sker anpassningar med avveckling av HVB
på Kullavägen. Mot bakgrund av rådande situation är helårsprognosen -7,0 mnkr men det kommer
krävas ytterligare åtgärder för budget i balans.
Vad gäller ersättning för LVU-placeringar finns i dagsläget 11 ärenden som prövas i förvaltningsrätten.
Så länge det inte finns prejudicerande domar råder osäkerhet kring om rätt till ersättning föreligger.
Denna parameter är en del i prognosen som bidrar till den negativa avvikelsen. Sammantaget blir
underskottet för verksamhetsområdet -10,0 mnkr.

Nämnden för omsorg och stöd (-14,2 mnkr)
Nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en total avvikelse mot budget på -14,2 mnkr. Den
förbättrade prognosen på 2,5 mnkr, jämfört med juni 2020, är till största del en effekt av åtgärder som
vidtagits inom verksamhetsområdet Funktionsstöd.
Under rådande omständigheter, med hot om smittspridning, vidtas stora försiktighetsåtgärder såväl
proaktiva som reaktiva. Det handlar om att kvalitetssäkra, att säkra bemanning och att trygga
medarbetare. För kostnader som direkt kan kopplas till pandemin, exempelvis ökad bemanning och
inköp av skyddsutrustning, förväntas kompensation i form av statsbidrag. Den förväntade
kompensationen är beaktad i prognosen.
Nämnden för omsorg och stöd

Ingen avvikelse mot budget.
Övergripande Hälsa

Övergripande Hälsa prognostiserar en total avvikelse mot budget på +6,4 mnkr. På grund av underskott
i verksamheterna vidtar huvuduppdraget ett flertal försiktighetsåtgärder såsom vakanshållning av
tjänster. Hälsa har rekvirerat statsbidrag motsvarande 4,0 mnkr. Dessa medel reserveras centralt för att
senare under året fördelas mellan verksamheterna.
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Uppdrag stöd

Uppdrag och stöd prognostiserar en budget i balans.
Covid-19 genererar ökade kostnader. Kostnaderna kan framförallt hänföras till inköp av skyddskläder
och arbetsskyddsmaterial för kommunens samtliga verksamheter. Merkostnaderna uppgår per augusti
månad till 28,4 mnkr. Prognosen bygger på att dessa kostnader kompenseras av statsbidrag som
kommunen kommer återsöka under året.
Äldreomsorg

Särskilt boende prognostiserar en total avvikelse mot budget på -9,0 mnkr. Underskottet kan till största
del relateras till kostnader för externa placeringar och belastar verksamheten centralt. Placeringarna är en
följd av den demografiska utvecklingen och kön till särskilt boende. Kostnaden har ökat stadigt sedan
första halvåret 2019, varför det pågår ett arbete med att konvertera korttidsplatser till platser på särskilt
boende. Arbetet har lett till en minskad kö, färre externa placeringar och därmed minskade kostnader.
Prognosen är förbättrad med 0,7 mnkr. Förbättringen är delvis en effekt av att konverteringen men
också en följd av att viss verksamhet, exempelvis Rönnero, inte har kunnat hålla öppet som vanligt på
grund av Covid-19.
Bo bra hemma prognostiserar en total avvikelse mot budget på -2,2 mnkr. Det är en försämring på -0,5
mnkr mot föregående prognos. Underskottet beror på att vissa områden tappat timmar i
ersättningssystemet på grund av Covid-19 och har haft begränsade möjligheter att ställa om.
Verksamheten arbetar systematiskt för en effektiv hemtjänst. Det innebär i praktiken att man arbetar för
en god planering med så högt resursutnyttjande som möjligt. Förebyggande åtgärder är dessutom insatta
i syfte att minska övertid.
Funktionsstöd

Funktionsstöd prognostiserar en total avvikelse mot budget på -9,4 mnkr, vilket är en förbättring mot
föregående prognos med 2,8 mnkr.
Nämnden för omsorg och stöd antog i juni, och Kommunstyrelsen fastställde i augusti, en ny omarbetad
åtgärdsplan för en budget i balans. Verksamhetsområdet har under året verkställt ett antal åtgärder, bland
annat hemtagningar av externa placeringar samt rätt boendeform. Det innebär att fler brukare än
beräknat har kunnat flytta hem. Dygnskostnaden för externa placeringar har i vissa fall också
omförhandlats vilket genererat betydligt lägre kostnader. I verksamheten pågår dessutom en översyn av
scheman och övertid. I prognosen är dessa åtgärder beaktade.
Sedan slutet av 2019 har volymerna ökat. Dessa volymökningar motsvarar ökade kostnader om 9,6 mnkr
för år 2020. De negativa avvikelserna som redovisas beror också på fortsatt höga kostnader för personlig
assistans, externa placeringar, nya barn och ungdomsverksamheten samt hemtjänst för personer under
65 år.
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Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht (+1,2 mnkr)
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är prognosen en positiv budgetavvikelse
på +1,2 mnkr. Överskott på kapitalkostnader om 1,0 mnkr ingår i prognosen.
För Samhälle övergripande finns ett underskott i prognosen om -2,9 mnkr beroende på återbetalning
från måltidsservice till främst Lärande och familj men även till Hälsa för färre serverade portioner än
planerat och lägre livsmedelskostnader. Huvudanledningen till att färre portioner har serverats beror på
att ingen undervisning bedrivits under slutet av våren inom gymnasieskolan och på grund av att färre
barn och elever är närvarande inom grundskolan.
På Stadsmiljö finns en budgetavvikelse på kapitalkostnader på +0,9 mnkr till följd av senareläggning av
färdigställandet att vissa investeringsprojekt. Det finns också ett underskott i prognosen på –1,3 mnkr
avseende parkeringsavgifter. Detta med anledning av införandet av gratis parkering från och med april
månad på grund av pandemin. Lägre kostnader för färdtjänst, gatubelysning och upplåtelser av allmän
plats balanserar underskottet för parkeringsavgifter.
Personalvakanser inom planenheten är anledningen till att Arkitektur och teknik prognostiserar ett
överskott om +0,3 mnkr.
Måltidsservice har ett överskott på 1,2 mnkr som en följd av låga livsmedelskostnader i flera skolor samt
vakans på en enhetschef. Hänsyn är tagen till vårdboendenas stängda restauranger och därmed minskade
intäkter till följd av Covid-19.
För lokalvården redovisas ett överskott om 0,5 mnkr i prognosen på grund av lägre personalkostnader.
Intraprenad har ett överskott om 0,1 mnkr på kapitalkostnader.
Bygglovsenheten har ett överskott i prognosen på 1,2 mnkr till följd av högre avgiftsintäkter.

Nämnden för kultur, idrott och fritid (+0,9 mnkr)

Helårsprognosen visar sammantaget ett överskott mot budget på +0,9 mnkr.
För Bad, idrott och friluftsliv förväntas avvikelsen för kapitalkostnader bli +0,7 mnkr till följd av att
investeringar har skjutits fram i tiden. Överskott finns om +0,7 mnkr inom Allmänkultur som beror på
lägre kostnader för flyttade eller inställda evenemang.
På Järnvägens museum finns en tydlig effekt av Coronapandemin i form av färre besökare. Det har
påverkat intäktssidan negativt. En hyresreduktion minskar underskottet. Sammantaget redovisas ett
underskott i prognosen på -0,5 mnkr för Järnvägens museum.

Kommunfullmäktige (+4,6 mnkr)
En positiv avvikelse i prognosen finns om 4,5 mnkr som beror på att reserverade medel för nya lokaler
inte behöver nyttjas fullt ut. Huvudanledningen är att ombyggnationen av Tegelgårdens förskola är
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försenad. Överskott finns också om 0,1 mnkr till följd av att beredning 1 endast är en presidieberedning
året ut.

Krisledningsnämnd (-0,1 mnkr)
Kostnader kopplade till sammanträden under året, helårsprognosen är -0,1 mnkr.

Överförmyndarnämnden (±0,0 mnkr)
Ingen avvikelse mot budget.

Kommunövergripande poster och finansiering (73,4 mnkr)
Kommunens skatter och generella statsbidrag bedöms till sammantaget 51,6 mnkr högre än budgeterat.
Prognosen för skatteunderlaget är 26,0 mnkr lägre än budgeterat men samtidigt har kommunen tillförts
77,6 mnkr i olika generella statsbidrag för att stärka välfärden. Osäkerhet råder dock fortsatt om hur
skatteunderlaget kommer att utvecklas i följderna av Coronaviruset.
Inget underskott tas upp längre upp i prognosen för orealiserade värdeförändringar på värdepapper
eftersom utfallet till och med augusti istället var +2,2 mnkr. I den senaste pensionsprognosen från KPA
finns en mindre positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. Aktieutdelningen från Ängelholmshem blev
3,9 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till
2,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat.
Kostnader för flytt och iordningsställande av det provisoriska biblioteket under Stadsbibliotekets
renovering bedöms till 3,3 mnkr. Kostnader för påskpresent till kommunens anställda uppgår till 1,2
mnkr. En kostnad om 1,9 mnkr är upptagen i prognosen avseende ägartillskott till det nybildade
flygplatsbolaget. Tillskottet avser endast år 2020.
I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark vid exploateringsområden om sammanlagt 29,4
mnkr. Vinsterna är i huvudsak kopplade till försäljning av fastigheten Rönnen

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht (+1,4 mnkr)
För VA-verksamheten rapporteras en positiv budgetavvikelse i prognosen på +1,4 mnkr.
Helårsresultatet förväntas bli -6,0 mnkr att jämföra med budgeterade -7,4 mnkr. Ersättning från
Sydvatten för vattenproduktionen beräknas bli 1 mnkr högre än budgeterat i år, vilket förklarar att denna
prognos visar på en större positiv avvikelse mot budget än tidigare. Lägre kostnader för underhåll och
drift av ledningsnätet genererar också en positiv avvikelse om +0,7 mnkr. Högre avskrivningar än
budgeterat förväntas också påverka resultatet med -0,3 mnkr när nya avloppsreningsverket har börjat
skrivas av.
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Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 311,1 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera
medel från år 2019 och efter omfördelningar i Samhällsbyggnadsnämndens budget. Helårsprognosen för
årets investeringar uppgår till 271,1 mnkr, vilket är 40,0 mnkr lägre än budgeterat. De skattefinansierade
investeringarna förväntas bli 34,9 mnkr lägre än budgeterat och de avgiftsfinansierade investeringarna
inom VA-verksamheten förväntas bli 5,1 mnkr lägre.
Utfall och prognos investeringsverksamhet
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Totalt förväntas 14,7 mnkr förbrukas av budgeterade 23,0 mnkr. Stora överskott finns i projekten för
IT-säkerhet (6,3 mnkr) och kommunövergripande digitalisering (3,2 mnkr). Mindre överskridande finns i
projekten för Central IT-utrustning och Markinköp.

Miljö- och tillståndsnämnden
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

Familje- och utbildningsnämnden
I nämndens budget för 2020 finns upptaget utrustning/inventariemedel för nya Villanskolan om 6 mnkr.
Då endast viss anskaffning beräknas ske under året förväntas 5,5 mnkr lämnas oförbrukade men
kommer begäras överföras till nästa år.

Nämnden för omsorg och stöd
Överskottet om 1,0 mnkr beror på att vissa planerade IT-investeringar har fått skjutas på framtiden med
anledning av pandemin.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade investeringsnivå är 115,9 mnkr. Det
är 18,1 mnkr lägre än budgeterat.
För Klippanvägens ombyggnad beräknas utgifterna till 32 mnkr i år. Tidplanen har ändrats i förhållande
till planeringen när budgeten sattes. Merparten av utgifterna kommer att falla ut i år istället för nästa år.
Kommunfullmäktige har därför beslutat att omdisponera 25 mnkr till 2020 från 2021 års ram, vilket gör
att prognosen motsvarar budgeten.
För offentliga toaletter baseras prognosen på uppförande av två toaletter i år (Sibirien och Råbocka)
medan det däremot är osäkert när den i Stadsparken kan genomföras. Detta förväntas generera ett
överskott om 2,7 mnkr. För projekt avseende gång- och cykelvägar har det tillkommit extern finansiering
och genomförandet av gång- och cykelväg längs länsväg 1723 beräknas pågå in i nästa år. Det genererar
ett överskott om 2,5 mnkr. För upprustning av gatubelysningen har det varit svårt att få tag i
entreprenörer för att genomföra planerade arbeten vilket gör att ett överskott förväntas om 2,6 mnkr.
Ytterligare mindre avvikelser finns i ett stort antal projekt.
Ombudgetering av överskott till nästa år väntas bli aktuellt i ett antal projekt. Sammantaget handlar det
om cirka 16 mnkr som kommer att begäras överföras till nästa år.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämnden för kultur, idrott och fritid har ett överskott gentemot budget om 2,0 mnkr. Förklaringen
finns i projekt Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP, där ansvarig beslutat genomföra en ny
upphandling i början av nästa år. Resterande medel kommer alltså att begäras överflyttade till 2021.
Projekt Mountainbikeslinga Kronoskogen är skjutet på framtiden och medlen behöver också överföras
till nästa år (0,3 mnkr). Projekt Friidrottsanläggning bedöms i gengäld överskrida budget med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 112,0 mnkr. Det är 5,1
mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån.
Överskott förväntas i projektet för omläggning och förnyelse av vatten- och spillvattenledningar till/från
Strövelstorp (6,4 mnkr). Ett lägre anbud och färre tilläggsarbeten medför ett väsentligt billigare
genomförande av entreprenaden. I projektet för omläggning av VA i Kronotorpsområdet blev
upphandlingen något dyrare än väntat och utförandet (som fortsätter 2021) görs i större omfattning än
planerat i år.
Övriga projekt har enbart mindre avvikelser. Överföringar till nästa år kommer att begäras med cirka 2
mnkr.
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Nettoinvestering per styrelse/nämnd
mnkr

Utfall

Budget

Prognos

2020-08-31

helår 2020

helår 2020

13,3

23,0

14,7

8,3

Miljö- och tillståndsnämnden

0,2

0,3

0,3

0,0

Familje- och utbildningsnämnd

9,9

20,3

14,8

5,5

Nämnden för omsorg och stöd

1,5

5,4

4,4

1,0

53,3

134,0

115,9

18,1

3,3

11,0

9,0

2,0

81,5

194,0

159,1

34,9

Samhällsbyggnadsnämnden, VA

54,2

117,1

112,0

5,1

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

54,2

117,1

112,0

5,1

135,7

311,1

271,1

40,0

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Summa skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Exploateringsredovisning
Inkomsterna i exploateringsbudgeten uppgår till 64,0 mnkr och utgifterna 52,0 mnkr. Nettobudgetens
överskott är således 12,0 mnkr. I helårsprognosen bedöms de totala intäkterna till 58,3 mnkr medan
utgifterna bedöms till 38,7 mnkr. Det innebär ett nettoöverskott på 19,6 mnkr.
Störst bidragande orsaker till att nettoöverskottet förväntas bli högre än budgeterat är att utgifterna för
Dobelegatan och parken i Stationsområdet kommer först efter 2020. Även utgifter för omläggning av
ledning för gemensam avvattning av omkringliggande fastigheter vid Strövelstorps industriområde samt
viss investering i gemensamma ytor inom detaljplanen kommer efter 2020. Slutligen kommer utgifter för
utbyggnad av sista etappen inom bostadsområde i Hjärnarp också först efter 2020.
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Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen.
Med kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en
juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande
inflytande definieras som >20% ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens
verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en
kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett
kommunalt koncernföretag. De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda
räkenskaperna är kommunens fastighetsbolag Ängelholmshemskoncernen. I den sammanställda
redovisningen ingår dock inte NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en
ägarandel på 16,0% eller Sydvatten (ägarandel 4,5%).
Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och bostadsbolaget AB Ängelholmshem med
dotterbolaget AB Ängelholmslokaler. Kommunens aktieinnehav i AB Ängelholmshem uppgår till över
99,9 procent. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängelholmslokaler äger och förvaltar
merparten av kommunens verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängelholmshem har
ytterligare två helägda dotterbolag, Ängelholms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhusområdets
Utvecklings AB. Under året har ingen verksamhet bedrivits i dessa två bolag.
Ängelholmshemskoncernen uppför, äger och förvaltar bostäder samt lokaler. För närvarande uppgår
antalet förvaltade bostadslägenheter till 3 093 och förvaltad lokalyta till ca 230 000 m2.

AB Ängelholmshem
AB Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla hyresbostäder för invånarna i Ängelholms
kommun. Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Med
över 3 000 lägenheter är Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter med hyresrätter i
Ängelholms kommun.

Måluppföljning
AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och ledningens
bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet.
Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2019-2022
planeras 310 bostäder att uppföras, vilket motsvarar 77 bostäder per år i snitt de kommande åren.
Exempelvis pågår uppförandet av kvarteret Nya Saftstationen med 270 lägenheter, vilket är
Ängelholmshems största projekt någonsin.
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Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar

Under första halvåret 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

Den senaste kundundersökningen genomfördes 2019 och visar att en tydlig majoritet av hyresgästerna är
mycket nöjda och bostadsområdena upplevs som trygga. Under året har trygghetsronder genomförts,
vilka syftar till att identifiera förbättringar i den fysiska utemiljön som ytterligare kan förbättra den
upplevda tryggheten i kvarteren. Bolaget har även fortsatt sin satsning på att upprusta miljörum och
källarutrymmen.
Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik

Bolaget har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta
bolaget i kommande upphandlingar och för att öka koncernsamordningen på inköpssidan. Tillsammans
med kommunens IT avdelning pågår även en förstudie i syfte att möjliggöra en framtida samkörning av
IT-driften.
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Energiförbrukningen har minskat med 29 % i jämförelse med 2007 års nivå. Nya bostadshus uppförs
som Miljöbyggnad silver eller motsvarande standard och fordonsparken tankas med 100 %
fossilbränslefritt drivmedel.
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under ett par
veckor på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse,
lek och fysisk aktivitet. På ett av våra bostadsområden i Munka Ljungby har under hösten en ny lekplats
installerats.
Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur

Ängelholmshem under året stöttat totalt 26 organisationer och evenemang som ägt rum i kommunen,
exempelvis Alla Kan, Ung Företagsamhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder även bland
annat fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga. Bolaget samarbetar även i olika
samhällsutvecklingsfrågor med Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer och privata aktörer.
Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis
Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under
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2020 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga
kan idrotta och få en meningsfull fritid.
Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att
stödja och stärka ledare i sin roll och uppgift som ledare och chef. APT-möten hålls regelbundet och
medarbetare är delaktiga i verksamhetsplanering. En enkät om arbetsmiljön har genomförts under
september månad och analyser pågår, liksom att friskvård med gemensamma träningstillfällen startas upp
inom kort.
Ängelholmshem ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett
naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas
vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.

Bolagets ekonomi
Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till +22,5 mnkr. Fastighetskostnaderna underskrider budget till
följd av låg utförandegrad kopplat till Covid-19. Kostnaderna för uppvärmning, snöröjning m.m. har
varit mindre till följd av en mild vinter. Även det planerade underhållet är lägre än budgeterat bland
annat beroende att projektledare har slutat.
Resultaträkning AB Ängelholmshem
mnkr

Utfall per

Budget per

2020-08-31

2020-08-31

Rörelsens intäkter

169,9

Rörelsens kostnader

Helårs-

Avvikelse

Årsbudget

171,3

-1,4

256,9

256,9

-124,3

-129,7

5,4

-197,8

-199,9

- därav avskrivningar

-35,0

-34,9

-0,1

-52,3

-54,1

Rörelseresultat

45,6

41,6

4,0

59,1

56,9

Finansiella intäkter

10,4

10,5

0,0

11,7

11,7

Finansiella kostnader

-33,6

-32,3

-1,3

-48,4

-48,9

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

22,5

19,8

2,7

22,4

19,8

Bokslutsdispositioner m.m

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,5

19,8

2,7

22,4

19,8

ÅRETS RESULTAT

prognos

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 169,9 mnkr, -1,4 mnkr jämfört med budget. Hyresintäkter
uppgår till 167,6 mnkr, -2,6 mnkr jämfört med budget, varav -2,9 avser justering för vakanskostnader
(outhyrt) som tidigare hanterats i investeringsprojekt.
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Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 2,3 mnkr, +1,2 mkr jämfört med budget. Överskott avser
fakturerade kundkostnader som motsvarar vidarefakturerade beställningar; resultateffekt 0, men även
övriga fakturerade kundkostnader till hyresgäster.
Fastighetskostnader

Fastighetskostnader uppgår till 51,4 mnkr, +4,2 mnkr jämfört med budget. Fastighetsskötsel uppgår till
6,4 mnkr, +2,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet avser skötsel enligt och utöver avtal, städning,
radonmätning och redskap till lekplats. Avvikelsen är främst periodisk på grund av rådande
omständigheter samt den milda vintern där snöröjning inte har behövts.
Reparationer uppgår till 10,8 mnkr, +0,5 mnkr jämfört med budget. Det finns ett överskott utifrån
rådande omständigheter där reparationsgruppen endast hanterar akuta felanmälningar samtidigt som
bolaget har haft högre kostnader för vattenskador än budgeterat.
Taxebundna avgifter uppgår till 24,8 mnkr, +1,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet är främst en
effekt av den milda vintern.
Underhållskostnader

Underhållskostnader uppgår till 13,2, +2,4 mnkr jämfört med budget och är främst relaterad till
periodiska avvikelser under rådande omständigheter.
Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader uppgår till 59,6, -1,2 mnkr jämfört med budget; med ökade kostnader för bland annat
interim ledning Avskrivningar ger underskott främst relaterat till ej budgeterade kostnader avseende
koncepthus.

Framtiden
Vi ser ett stort utvecklingsområde inom digitalisering och teknikutveckling som får genomslag för större
kundnytta samt även inom fastighetsförvaltning. Bolagen har stort utvecklingsbehov inom såväl infrastruktur
och applikationer för att kunna göra nödvändig IT-baserad affärsutveckling. Behovet av att utveckla bostadsbeståndet fortgår enligt plan. AB Ängelholmshem har gjort flera betydande trygghetsskapande insatser som
exempelvis digitala nycklar (taggar) och digitala tavlor i fastigheterna som även nyttjas i tvättstuga.
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Investeringar AB Ängelholmshem
mnkr

Total budget

Total prognos

Totalt utfall

782,1

748,5

512,7

Odalmannen

58,4

70,1

66,2

Svetsaren

50,0

38,7

36,3

Möllebackens restaurang

19,9

14,1

15,9

De största projekten avser
Nya Saftstationen

Helårsprognosen är periodiskt lägre vilket till största del beror på en lägre prognos för bolagets största
projekt Nya Saftstationen. Projekten följs upp gentemot projektens totala budgetar.
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AB Ängelholmslokaler
AB Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns
verksamhet. Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra,
anskaffa och avyttra lokaler i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska
även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler.

Måluppföljning
AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och
ledningens bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet.
Koncernsamordning

Bolaget har under året ingått fördjupade samarbeten med kommunens upphandlingsenhet och ITavdelning för att utreda möjligheten för närmare arbetssätt i framtiden. Under året har exempelvis en
totalrenovering påbörjats av stadsbiblioteket samt att en ny förskola i Munka Ljungby färdigställts.
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Nya lokaler uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Den nya Villanskolan byggs
med Miljöbyggnad guld. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 uteslutande av
fossilbränslefritt drivmedel.
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2.0

Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla och utveckla befintliga lokaler samt uppföra nya hållbara
och attraktiva lokaler. Historiskt har bolaget haft en mer verkställande roll i form av byggherre och
fastighetsförvaltare till kommunens verksamhetslokaler. I samverkan med ägaren har arbete påbörjats i
syfte att bolaget ska ta en aktivare roll i samhällsplaneringen.
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att
stödja och stärka ledare i sin roll och uppgift som ledare och chef. APT-möten hålls regelbundet och
medarbetare är delaktiga i verksamhetsplanering. En enkät om arbetsmiljön har genomförts under
september månad och analyser pågår, liksom att friskvård med gemensamma träningstillfällen startas upp
inom kort.
Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett
naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas
vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.
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Bolagets ekonomi
Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till +7,5 mnkr. Resultatet har kortsiktigt påverkats positivt av
att många projekt är pausade till följd av att avtal inte har upphandlats, effekter av Covid-19 samt lägre
kostnader till följd av den milda vintern. Underhållskostnaderna är därför 13,5 mnkr lägre än budget.
Extraordinära poster är försäljning av fastighet (+1,7 mnkr), korrigering av avskrivningar för tidigare år
(-17,0 mnkr) samt kostnader för omstrukturering (-1,4 mnkr).
Resultaträkning AB Ängelholmslokaler
mnkr

Utfall per

Budget per

2020-08-31

2020-08-31

Rörelsens intäkter

124,5

Rörelsens kostnader

Helårs-

Avvikelse

Årsbudget

125,3

-0,8

188,9

184,9

-111,1

-116,9

5,8

-178,5

-170,5

- därav avskrivningar

-54,6

-37,3

-17,3

-56,4

-74,3

Rörelseresultat

13,3

8,4

5,0

10,4

14,4

Finansiella kostnader

-5,8

-5,0

-0,8

-7,5

-7,5

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

7,5

3,3

4,2

2,8

6,8

Bokslutsdispositioner m.m

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

7,5

3,3

4,2

2,8

6,8

prognos

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 124,5 mnkr, -0,8 mnkr jämfört med budget, varav
hyresintäkter uppgår till 117,9 mnkr, -1,0 mnkr i jämfört med budget. Avvikelsen avser främst en
justering gällande vakanskostnader för Stadsbiblioteket som tidigare hanterats i projektredovisning.
Motsvarande avvikelse återfinns i vidarefakturerade kostnader. Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 6,6
mnkr, +0,2 Mkr i jämfört med budget.
Fastighetskostnader

Fastighetskostnader uppgår till 36,3 mnkr, +6,8 mnkr i jämfört med budget.
Fastighetsskötsel uppgår till 4,5 mnkr, +2,6 mnkr i jämfört med budget. Fastighetsskötsel enligt avtal har
dels en periodisk avvikelse där viss skötsel sker först till hösten, dels ett överskott på grund av att
snöröjning inte har behövts i år.
Taxebundna avgifter uppgår till 18,7 mnkr, +2,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet är i huvudsak
periodiskt, men är även påverkad av den milda vintern som bidrar till en lägre kostnad.
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Underhållskostnader

Kostnader för planerat underhåll uppgår till 3,9 mnkr, +13,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet
beror på rådande omständigheter och avser främst tak, fönsterbyte, golv, målning, arbete inom mark &
trädgård och konsultationer & utredningar där underhåll estimeras utgå för året.
Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader uppgår till 71,0 mnkr, -14,6 mnkr i jämfört med budget. Övriga externa
kostnader visar ett underskott på -1,1 mnkr och avser omstruktureringskostnader. Personalkostnader ger
ett överskott på +2,2 mnkr och är främst relaterat till vakanta tjänster, en tillfällig nedsättning av sociala
avgifter, periodiskt överskott av semesterlöner samt att utbildningar utifrån rådande omständigheter inte
följer budget. Avskrivningar rapporteras med ett underskott på -17,3 mnkr som i huvudsak är relaterat
till en korrigering av tidigare års avskrivningar, men till viss del även på ett investeringsprojekt som
avslutades 2019. En försäljning av fastighet ger ett överskott på +1,7 mnkr.

Framtid
AB Ängelholmslokalers fastigheter har stort underhållsbehov, som både gäller nybyggnation och insatser
i befintliga fastighetsbeståndet. Behovet av underhåll de kommande åren är stort, främst beroende på
byggnadsbeståndets åldersstruktur. Även insatser för modernisering, och anpassning till dagens
efterfrågade standard krävs.
Investeringar AB Ängelholmslokaler
mnkr

Total budget

Total prognos

Totalt utfall

Villanskolan

299,0

302,1

160,2

Stadsbiblioteket

107,0

94,0

6,2

Tegelgården

63,9

74,0

2,4

Strövelstorp skola (kök)

27,7

38,1

37,1

De största projekten avser

Helårsprognosen 2020 är periodiskt lägre, vilket till största del beror på att ett omtag pågår gällande
Tegelgårdens förskola, viss försening i uppstart av Stadsbiblioteket som delvis vägs upp av periodiskt
högre utfall för Villanskolan. Projekten följs upp gentemot projektens totala budgetar.

