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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 227 Dnr. KS 2020/3, Annat dnr

Delårsrapport per 31 augusti 2020

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 
augusti och en prognos över utfallet för helåret 2020. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-14

• Delårsrapport per 2020-08-21

• Uppföljningen av handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021

Föredragande tjänstepersoner
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet.
T.f. VD Ängelholmshem Mikael Bornandersson informerar om delårsrapporten för 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomi och kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Budgetchef
Fredrik Karlsson
0431-468189
fredrik.karlsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/3
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-14

Delårsrapport per 2020-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 au-
gusti och en prognos över utfallet för helåret 2020. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-14
Delårsrapport per 2020-08-21
Uppföljningen av handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021

Utredning
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 73,2 mnkr för den skattefi-
nansierade 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 budge-
terat 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.

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 311,1 mnkr. Helårsprognosen för årets inve-
steringar uppgår till 271,1 mnkr, vilket är 40,0 mnkr lägre än budgeterat.

Det finns 53 antagna utvecklingsmål för nämnderna. Prognosen för helåret 2020 är 
att 33 mål blir helt uppfyllda, 18 mål blir delvis uppfylla och att 2 mål ej blir upp-
fyllda.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet
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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. 

 

 

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.  

Köpet av Ängelholms flygplats Covid-19 påverkar hela kommunen 

Smittskyddssituationen har påverkat verksam-

heten bland annat genom ändrade arbetssätt inom 

äldreomsorgen, besöksförbud och hem-

undervisning på gymnasiet. Andra åtgärder som 

vidtagits är avgiftsfri torghandel, gratis parkering 

och ökad tillsyn för att stötta restauranger med 

insatser för att minska smittspridningen. 

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, ned-

skräpning, klotter och offentliga toaletter. 

Digital felanmälningstjänst för  

snabba förbättringar 

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. 

Ängelholmshem och  

Ängelholmslokaler förändras 
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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. 

 



       5 (41) 

 

 

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 

Summa 33 18 2 

 

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 e-

tjänster 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 e-

tjänster 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-, läs- 

och 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. 
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 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.  



       16 (41) 

 

 

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. 

 

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 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 68,5 28,6 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven - - 

Användning av medel från resultatutjämningsreserven -     -  

Årets balanskravsresultat 68,5 28,6 

 

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. 

 

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 Not Kommunkoncernen Kommunen 

  Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Av- Utfall   

2020-08-31 2019-08-31 Helår 2019 2020-08-31 2019-08-31  Helår 2020  Helår 2020 vikelse Helår 2019 

Verksamhetens intäkter 1 661,0 597,8 891,8 517,5 448,5 616,0 700,5 84,5 655,0 

Verksamhetens kostnader 
 

-1948,5 -1880,8 -2965,5 -1959,0 -1851,2 -2973,7 -3050,6 -76,9 -2925,3 

Avskrivningar 
 

-142,0 -118,2 -193,6 -51,8 -47,5 -78,9 -76,9 2,0 -71,0 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-1429,5 -1401,2 -2267,3 -1493,3 -1450,2 -2436,6 -2427,0 9,6 -2341,3 
           

Skatteintäkter 
 

1311,1 1308,4 1963,9 1311,1 1308,4 1988,5 1962,5 -26,0 1963,9 

Generella statsbidrag  

och utjämning 

 
341,7 263,5 394,2 341,7 263,5 437,5 515,1 77,6 394,2 

Verksamhetens resultat 
 

223,3 170,7 90,8 159,5 121,7 -10,6 50,6 61,2 16,7 
           

Finansiella intäkter 
 

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 
 

-5,8 - - - - - - - - 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 
 

186,3 161,5 94,2 170,9 151,6 13,5 73,2 59,7 52,5 

 

 

  



       21 (41) 

 

 

Balansräkning         

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

  
Utfall 

2020-08-31 

Utfall 

2019-12-31 

Utfall 

2020-08-31 

Utfall 

2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar 6,6 8,0 6,6 8,0 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 643,0 5 330,9 1 801,5 1 695,5 

Maskiner och inventarier 90,6 103,9 85,3 96,6 

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, andelar och bostadsrätter 44,4 42,2 661,3 654,7 

Långfristiga fordringar 45,1 48,3 471,2 471,2 

Summa anläggningstillgångar 5 829,7 5 533,3 3 025,9 2 926,0 

      

Bidrag till statlig infrastruktur 30,5 26,9 26,0 26,9 

      

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m. 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 

Summa omsättningstillgångar 618,1 588,7 627,3 531,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 478,3 6 148,9 3 679,2 3 484,6 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget Kapital         

Årets resultat 186,3 94,2 170,9 52,5 

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 

      

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31,3 32,9 31,2 32,9 

Andra avsättningar 3,8 3,9   

Summa avsättning 35,0 36,8 31,2 32,9 

      

Skulder     

Långfristiga skulder 3 766,2 3 506,0 1 013,8 931,2 

Kortfristiga skulder 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 

      

Soliditet  32% 31% 58% 56% 
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Kassaflödesanalys 
       

mnkr Not Kommunen 

  Utfall 

2020-08-31 

Utfall 

2019-08-31 

Utfall 

2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat   170,9 151,6 52,5 

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 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital         
     

Ökning (-)/Minskning(+) periodiserade anslutningsavgifter   9,8 11,8 12,5 

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 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  159,5 172,5 148,9 
     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   - - -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   - - - 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -144,1 -124,4 -166,0 
     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån   30,0 100,0 50 

Amortering av långfristiga skulder  - -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 
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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 
Kommunen 

Sammanställd 

redovisning 
 2020-08-31 2019-08-31 2019 

Avskrivningar 51,8 46,1 69,4 

Nedskrivningar - 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 
Kommunen 

Sammanställd 

redovisning 
 2020-08-31 2019-08-31 2019 

Utbetalning av avsättningar för pensioner -1,6 1,7 1,3 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur) - -0,1 0,0 

SUMMA -1,6 1,7 1,3 

 

Not 4 Poster som redovisas i annan sektion    

mnkr 
Kommunen 

Sammanställd 

redovisning 
 2020-08-31 2019-08-31 2019 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar - - -9,7 

SUMMA - - -9,7 



       24 (41) 

 

 

Driftredovisning 

Ekonomisk avvikelserapport per styrelse/nämnd 

mnkr Utfall 

2020-08-31 

Budget 

helår 2020 

Prognos 

helår 2020 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse -128,2 -221,9 -223,0 -1,1 

Miljö- och tillståndsnämnden -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 

Summa styrelser och nämnder -1 526,3 -2 414,2 -2 427,9 -13,7 

Kommunövergripande/finansiering 1 697,2 2 427,7 2 501,1 73,4 

Summa skattefinansierad verksamhet 170,9 13,5 73,2 59,7 
     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse, VA 0,0 -7,4 -6,0 1,4 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -7,4 -6,0 1,4 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 170,9 6,1 67,2 61,1 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen 
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. 



       33 (41) 

 

 

Nettoinvestering per styrelse/nämnd 
    

mnkr Utfall 

2020-08-31 

Budget 

helår 2020 

Prognos 

helår 2020 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelsen 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 

Samhällsbyggnadsnämnden 53,3 134,0 115,9 18,1 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 3,3 11,0 9,0 2,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 81,5 194,0 159,1 34,9 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 54,2 117,1 112,0 5,1 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 54,2 117,1 112,0 5,1 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 135,7 311,1 271,1 40,0 

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 

2020-08-31 

Budget per 

2020-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter 169,9 171,3 -1,4 256,9 256,9 

Rörelsens kostnader -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 

ÅRETS RESULTAT 22,5 19,8 2,7 22,4 19,8 

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 bostads-

beståndet 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 

De största projekten avser       

Nya Saftstationen 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 

 

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 IT-

avdelning 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 

2020-08-31 

Budget per 

2020-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter 124,5 125,3 -0,8 188,9 184,9 

Rörelsens kostnader -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 

 

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 

De största projekten avser     

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 

 

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. 



UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN 2018-2021
September 2020

Ängelholms kommun har en plan och en handlingsplan för utveckling av besöksnäringen. Kostnaden för att genomföra de åtgärder som tas upp i handlinsplanen för perioden 2018-2021 är beräknad till 10 Mkr. I dagsläget har medel ej avsatts för detta. Nedanstående  åtgärder har genomförts utifrån respektive verksamhets budget.  

Övergripande strategier

Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar Uppföljning

KS

Ängelholms 

Näringsliv

2018-2020 • Uppföljning i KS 2 ggr per år.                                                                                                                                                                                                             

• KS och ÄN styrelse möts 1 ggr per år.                                                                                                                                                                                                                      

• Diskutera former för samverkan mellan kommun och Ängelholms Näringsliv.

Uppföljning sker 2 ggr/år i samband med bokslut. Ängelholms Näringsliv har deltagit på möte med 

KS. Former för samverkan har ej diskuterats. 

Ängelholms 

Näringsliv

Löpande • Genomföra BID-projektet.                                                                                                                                                                                                                             

• Starta storhotelssgrupp med Hus 57, Hotell Valhall Park, Margaretetorp, Erikslund och Visita. 

Affärplan är framtagen och genomförande pågår. Storhotellsgrupp är bildad och har kontinuerliga 

möten.

KS

Ängelholms 

Näringsliv

Löpande • Genomföra olika projekt gällande marknadsföring och kompetensutveckling etc.                                                                                       

• Utveckla evenemangskalender inom Familjen Helsingborg.                                                                                                                                          

• Genomföra möten mellan allmänkultur, centrum- och destinationsutveckling.

Olika projekt om marknadsföring och kompetensutveckling har ej genomförts. Förbättringsåtgärder 

har genomförts i evenemangskalendern. Möten mellan centrum- & destinationsutveckling samt 

representanter från stadsmiljö och allmänkultur genomförs regelbundet 1 ggn/månad, dock något 

mer oregelbundet i våras med anledning av Covid 19. 

S
a
m

h
ä
ll
s-

 

p
la

n
e
ri

n
g KS Löpande • Beakta i samband med planbesked. Besöksnäringens behov belyses  i ansökningar om planbesked. 

T
u
ri

st
b
y
rå

- 

v
e
rk

sa
m

h
e
t Ängelholms 

Näringsliv

2019-2021 • Turisminformation på hjul.                                                                                                                                                                                                              TC on wheel - rullande turistinformation (bil) under juni, juli och augusti.

KS Löpande • Ta med frågor om besöksnäringen i kommande medborgarundersökningar. Frågor i medborgarundersökningar är medtagna och kommer att tas med fortsättningsvis.

Ängelholms 

Näringsliv

Löpande • Söka samarbete med storhotellsgruppen. Offerter tas fram 2019. Planerad start 2020. Ej påbörjat.

* Vid planläggning ska plan- och bygglagen följas, vilket innebär att hänsyn ska tas till hälsa, klimat, miljö, risker, säkerhet m m. Dessa aspekter kan i vissa fall stå i konflikt med ansökan. Vid planbesked ska alla aspekter beaktas och en sammantagen bedömning göras.

Strategi varumärke

Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar Uppföljning

V
a
ru

m
ä
rk

e

KS 2019-2020  • Ta fram en ny vision och därefter ett nytt platsvarumärke. Arbete med vision pågår och avslutas 2020. Platsvarumärket kommer att tas fram efter att visionen 

är klar.

KS 2020-2021 • Genomföra i samband med arbetet med platsvarumärket. Arbete med kommunikationskoncept är ej ännu påbörjat, genomförs efter 2020 när visionen är klar. 

Däremot har marknadsföring skett i samarbetet "Två halvöar" mellan Ängelholms Näringsliv, Båstad 

Turism & Näringsliv och Höganäs kommun. Ett gemensamt magasin för destinationen är framtaget, 

gemensam hemsida, Facebooksida och Instagramkonto.

KS

Ängelholms 

Näringsliv

2020 • Genomföra i samband med arbetet med platsvarumärket. Ännu ej påbörjat, genomförs efter 2020 när visionen är klar.

Aktivitet

S
a
m

v
e
rk

a
 f

ö
r 

a
tt

 u
tv

e
c
k
la

 b
e
sö

k
s-

 

n
ä
ri

g
e
n

Tydliggöra organisation, uppdrag och rollfördelning. Därefter avsätta tillräckliga ekonomiska och personella resurser. 

Vidareutveckla samverkan mellan kommunen och Ängelholms Näringsliv.

Utveckla samarbetet med det privata näringslivet. Det kommer bl a ske genom att bilda en fokusgrupp med 

besöksnäringen.

Delta i pågående och framtida utvecklingsprojekt inom Familjen Helsingborg.

Beakta besöksnäringens behov vid ansökningar om planbesked. *

Utveckla turistbyråverksamheten mot ett kommunikationsnav.

U
p
p
fö

lj
n
in

g

Mäta hur nöjda invånarna är på satsningar på besöksnäringen genom medborgarundersökningen.

Mäta hur nöjda besökarna är på satsningar på besöksnäringen genom regelbundna undersökningar.

Aktivitet

Ta fram ett nytt platsvarumärke i samband med ett nytt visionsarbete i Ängelholms kommun.

K
o
m

m
u
n
ik

a
ti

o
n

Ta fram ett nytt kommunikationskoncept.

Ta fram en ny kommunikations- och marknadsplan för Ängelholm som destination.



Strategi produkt ”Destination Ängelholm”

Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar Uppföljning

KS

Ängelholm 

Näringsliv

2018-2019

KS 2018

M
a
t 

o
c
h
 

d
ry

c
k

Ängelholms 

Näringsliv

2019 • Starta TIS satsning Skåne - en internationellt topprankad mat-& dryckesdestination 2020. ÄN deltar.                                                                                                                               

•  Samarbeta i FoodEvolution samt provar utvecklingen av mindre evenemang som Madamilen, smarkvandring i Vejby etc.

Event: Smaka på Kattegattleden, som genomfördes med Covid 19-anpassning. Food truck festival 

och MovEat ställdes in p g a Covid 19.

E
v
e
n
e
m

a
n
g KS 2019-2020 • Ta fram nya riktlinjer samt förslag gällande budget, organisation, ägarskap etc.                                                                                                           

• Utveckla samverkan inom arrangemang och marknadsföring.

En översyn av styrdokument har genomförts och beslut tagits om att minska antalet styrdokument i 

kommunen. Riktlinjen för evenemang kommer klustras ihop med andra styrdokument. Arbete är ej 

påbörjat.

H
e
m

b
y
g
d
s-

 

p
a
rk

e
n

KS Löpande • Se över avtalet 2020.                                                                                                                                                                                                                                

• Se över interna former för ekonomiskt stöd.                                                                                                                                                                                                                        

• KSAU träffa Hembygdsparkens styrelse. 

Under 2020 har restriktioner av Covid 19 medfört att föreningens intäker minskar och att 

föreningen behöver stöd för att fortsätt driva sin verksamhet i Hembygdsparken. I maj 2020 

beviljade kommunfullmäktige ett extra bidrag på 500 tkr till Hembygdsföreningen. Översyn av 

avtalet har ännu inte påbörjats p g a andra prioriteringar. KSau har träffat Hembygdsparkens 

styrelse.

KS

Ängelholms 

Näringsliv

Löpande • Inventera lämplig mark för etableringar av boendeanläggningar i inventering av mark för verksamheter (se nedan).                                  

• Beakta i samband med planbesked.

Inventering av lämplig mark av boendeanläggningar är ej ännu genomförd. Besöksnäringsens frågor 

beaktas i samband med planbesked. 

KS

Ängelholms 

Näringsliv

Löpande • Arbeta vidare tillsammans med samverkansgrupp.                                                                                                                                                            

• Genomföra projekt för att ledar besökare mot havet, t ex Land Art.                                                                                                                                            

• Ta fram utredning om utveckling av Kronoskogen.

Arbete med plan för Kronoskogen pågår. 2020 har ett samverkansprojekt med koppling till havet 

genomförts med de tre konserterna Good Night Sun, som med anledning av Covid 19 genomfördes i 

skymningen på Vejbybadet med begränsat antal biljetter.

KS Löpande • Märka ut Örjabäcksleden och Vegeåleden på kommuns digitala karta. 

• Märka ut cykelleden ”Kustrundan” på kommunens digitala karta.                                                                                                                                                               

• Lösa problemet med Råbocka camping och ställplatser. Fler ställplatser i kommunen behövs. Alternativt gör ”egna” i Sibirien 

och på grusplanen vid Klitterhus ( används redan nu som ställplatser).                                                                                                                                                                                                                  

• Delta i (X)sites för att göra Kattegattleden attraktiv

Vegeåleden och Örjabäcksleden finns med i kommunens digitala karta. Konstrundan finns också 

med där. 25 nya ställplatser ska tas fram i enlighet med beslut. 10 befintliga finns på Arbingatan. 

Inväntar uppsättning av skyltar, kommer därefter publiceras i Ängelholmskartan. X-sites är numera 

en biennal och kommer genomföras 2021. Arbete har skett inom skyltdesign. Ängelholmspaktetet 

pågår.

KS Löpande • Ta upp i trepartsamverkan kollektivtrafik Ängelholm-Skånetrafiken-trafikföretag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Bjuda in ÄN till ett möte i styrgruppen för trepartsamverkan kollektivtrafik Ängelholm-Skånetrafiken-Nobina.

Tagits upp och diskuteras i trepartsamverkan. ÄN deltar på möten i trepartsamverkan. 

Ängelholms 

Näringsliv

2019-2021

KS 2019-2020

KS 2019 • Inventera lämplig mark för etableringar av boendeanläggningar i inventeringaen av mark för verksamheter.                                                     

• Undersöka om ställplatser bör tas upp i riktlinjer för parkering.

Inventering av lämplig mark för etablering av boendeanläggningar är ej ännu genomförd. Förslag på 

riktlinjer för parkering, som inkuderar ställplatser, är framtaget. Styrdokumentet kommer nu att 

klustras ihop med andra styrdokument, innan det tas upp för beslut.

Ängelholms 

Näringsliv

Löpande • Arbeta vidare med marknadsföring m m. ÄN avvaktar inventering av mark för boendeanläggningar.

* Vid planläggning ska plan- och bygglagen följas, vilket innebär att hänsyn ska tas till klimat, miljö, risker m m. Dessa aspekter kan stå i konflikt med ut vecklingen av boendeanläggningar vid havet och stranden. Vid förfrågningar ska alla aspekter beaktas och en sammantagen bedömning göras.

Affärsplan framtagen och genomförande pågår.

Samverkan och utveckling inom cykel pågår. Digital karta över rundor för Trailrunning är 

framtagen. Miljö har kommit fram till att det inte är aktuellt att ansluta kommunen till de 

utflyktsguider som finns på marknaden, p g a kostnaden. Ängelholms kommun har tillsammans med 

fem andra kommuner fått medel från LEADER för ett projekt för att utveckla en hållbar naturturism 

i Rönne å och Ringsjöarna, som har påbörjats i år. Arbete med att inrätta nytt naturreservat i 

Nöttaskogen har påbörjats 2020. Samverkan med Backahill avseende konstnärlig gestaltning av 

Klippanvägen pågår.

In
v
e
st

e
ri

n
g
a
r

Inkludera mark för boendeanläggningar vid uppdatering av inventering av mark för verksamheter.

Aktivt informera om satsningar på besöksnäringen för potentiella investerare.

• Genomföra BID affärsutvecklingsprocess.                                                                                                                                                                                             

T
il
lg

ä
n
g
li
g
h
e
t

Utveckla infrastrukturen för att tillgängliggöra natur- och kulturområden. Göra leder och cykelstråk attraktiva.

Samverka med Skånetrafiken för att få en god kollektivtrafik till attraktiva besöksmål.

N
a
tu

r 
o
c
h
 k

u
lt

u
r

Utveckla, tematisera och paketera natur- och kulturområden i samarbete med näringen.

Ta fram en utflyktsguide till naturområden i Ängelholms kommun.

Tydliggöra organisation och avsätta medel för evenemang. Ta fram riktlinjer för evenemang.

Stödja utveckling och förnyelse av Hembygdsparken. Teckna ett avtal med Hembygdsföreningen som tydliggör 

respektive parts ansvar och åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd.

K
o
p
p
li
n
g
 t

il
l 
h
a
v
e
t

Utveckla boendeanläggningar vid havet och stranden.*

Stärka kopplingen och tillgängligheten mellan staden och havet. Beakta perspektivet inom kommunens och 

Ängelholms Näringslivs verksamhet.

Aktivitet

C
e
n
tr

u
m

Ta fram en ny affärsplan för utvecklingen På Stan i Ängelholm.

Utarbeta en långsiktig strategi för möjligheter i handel i drastisk förändring.

Ta fram en aktivitetsplan för hållbar mat- och dryckesturism tillsammans med näringen i Ängelholm.

• Utveckla samverkan.                                                                                                                                                                                                                            

• Ta fram en digital karta.                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Påbörja arbete med utflyktsguide.                                                                                                                                                                                                                 

• Koppla karta om konstverk på Kattegattleden till www.engelholm.se                                                                                                                                                                                                            

• Utveckla naturturism Rönne å                                                                                                   



ÄNGELHOLMS KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige i 
Ängelholms kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten 2020-01-0 l - 2020-08-31 är förenligt med de mål som kommunfullmäktige 
beslutat. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Vår granskning har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv får att i 
rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därfår att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Granskningens resultat presenteras i bifogad revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 

Vi gör följande bedömningar utifrån upprättad delårsrapport och lämnad prognos: 

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas får år 2020. 

• Vi bedömer att måluppfy Helsen avseende det finansiella målet får god ekonomisk 
hushållning är fårenligt med det av fullmäktige fastställda målet i budget 2020. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen får god 
ekonomisk hushållning delvis är fårenliga med de mål fullmäktige fastställt i budget 
2020. 

• Utöver ovanstående bedömningar vill vi särskilt framhålla vikten av att familje- och 
utbildningsnämnden samt nämnden får omsorg och stöd vidtar adekvata åtgärder för att 
uppnå en budget i balans. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
fullmäktige 
fastställda målen för 
god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-28 och 

kommunfullmäktige 2020-11-23.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 170,9 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid 

till fullmäktige och revisionen. 

Följande noteringar är gjorda: 

• Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR). Med anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för 

intäkter, rekommendation R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. 

Kommunen tillämpar rekommendationen för hantering av 

gatukostnadsersättningar och liknande ersättningar som erhållits år 2020. 

Tidigare års erhållna ersättningar är dock inte korrigerade, vilka uppgår till 43,3 

mnkr. Detta har dock ingen resultatpåverkan då justering ska göras mot eget 

kapital. 

• Kommunen har under år 2019 sålt del av Ängelholm Sockerbruket 11 till 

Ängelholmshem AB där kommunen i köpekontraktet åtar sig att betala för 

marksanering och anläggning av allmän plats inom planområdet. Kommunen har 

redovisat 66,7 mnkr i upplupen kostnad för dessa posterna där 21,8 mnkr 

baseras på specifikation från Ängelholmshem AB gällande nedlagda kostnader 

för marksanering. Övrig del avser en uppskattning för kostnader kring allmän 

platsmark, ytterligare marksanering och kostnad för projektering och produktion 

av gata. Uppskattningen specificeras och framgår i köpeavtalet. Vi bedömer att 

det finns en osäkerhet i värdet av de uppskattade kostnaderna. Den uppskattade 

delen vilket uppgår till 44,9 mnkr bedöms dock inte som väsentligt. Vi noterar att 

det pågår en diskussion mellan kommunen och Ängelholmshem AB kring vilket 

belopp kommunen ska betala. 

• Kommunen hyr sina verksamhetslokaler av AB Ängelholmslokaler som är ett av 

kommunen helägt dotterbolag. Avtalen avseende dessa redovisas inte som 

finansiell leasing. Med hänsyn till detta följer kommunen inte rådet för kommunal 

redovisnings rekommendation R5 Leasing.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Ängelholms kommun, i allt 

väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. 

Av redovisningen framgår att det finansiella målet prognostiseras att uppnås.  

Av redovisningen framgår att två av fem verksamhetsmål prognostiseras att inte uppnås 

samt att tre mål prognostiseras att uppnås. De mål som inte prognostiseras att uppnås 

är nämndernas budgetföljsamhet samt sjukfrånvaron.   

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomför granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

- åtgärda avvikelserna mot god redovisningssed. Om åtgärd ej sker är det av vikt att 

upplysning sker i årsredovisningen gällande de uppskattade felen. Enligt lagen om 

kommunal redovisning (LKBR) 9 kap. § 3 ska det lämnas en upplysning om skälen 

till avvikelsen och en bedömning av effekten på kommunens resultat och 

ekonomiska ställning. 

 

2020-11-11 
 
 
 

  

Carl-Gustaf Folkeson  Mattias Johansson 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från år 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 228 Dnr. KS 2020/229, Annat dnr

Budget 2021 och plan 2022-2023

Ärendebeskrivning
Budget för 2021 och plan för 2022-2023 är framtagen av de Blågröna 
samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp).

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterad 2020-10-14

• Budget 2021 och plan 2022-2023

• Sammanställning över budgetförändringarna gentemot budgetdirektiv

• Protokoll Central samverkan 2020-10-13 inklusive fackens yrkande

• Förslag på ändring av taxor från nämnderna

• Budgetförslag 2021 och plan för 2022-2023 från Socialdemokraterna

Deltar inte i beslutet
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet 
samt anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Yrkande
Bifall till föreliggande förslag till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom Carlsson (L) och Eric Sahlvall (L).

Bifall till budgetförslaget från (S) från följande: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) 
och Fanny Krumlinde Handreck (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla förslag till beslut 
i tjänsteutlåtandet röstar JA, ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till 
budgetförslaget från Socialdemokraterna röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 8 JA-röster, 3 NEJ-röster samt 2 som avstår från att 
rösta enligt följande:

JA-röster: Charlotte Engblom Carlsson (L), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Karl-Erik Asp (M), 
Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S).

AVSTÅR: Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Skattesats
att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2021 vilket är oförändrat jämfört 
med 2020,

Mål för koncernbolag
att koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla 
de mål som anges i ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. 
Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav på ekonomiska utveckling.

Kommunövergripande mål
att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt framlagt förslag,

Fastställande av budget för år 2021 och plan för åren 2022-2023
att fastställa driftbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt förslag,

att fastställa investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt 
förslag,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att fastställa exploateringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt 
förslag,

att fastställa resultatbudget för år 2021 och resultatplan för åren 2022-2023 för 
kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
verksamheter enligt framlagt förslag,

att kvalitetsdeklarationerna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att uppdragen till nämnderna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att fastställa att nya verksamhetslokaler uppförs och tas i bruk för åren 2021-2025 
enligt framlagt förslag,

Upplåning
att under år 2021 inte uppta några nya  långfristiga lån för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och att den totala 
låneskulden får uppgå till maximalt 240 mnkr,

att under år 2021 uppta långfristiga lån på ytterligare 40 mnkr för finansiering av 
investeringar inom va-verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till 
maximalt 740 mnkr,

Starttillstånd
att det i budget 2021 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika 
projekt, 

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter
att anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten från och med 2021-01-01
enligt framlagt förslag,

att anta ny taxa för kart- och mätuppdrag från och med 2021-01-01 enligt framlagt 
förslag,

att succesivt införa ny taxa för parkering under 2021 enligt framlagt förslag. Taxan ska 
vara helt införd senast 2021-04-30,
 
att anta ny tomtköavgift på 400 kr per kalenderår från och med 2021-01-01,
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Kommunstyrelsen
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Borgensramar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 714 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,

att borgensavgiften för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler under 
2021 ska uppgå till 0,35 % av utnyttjad borgensram,

Omfördelning av budgetmedel
att uppdra åt ekonomichefen att vid behov omfördela budgetposter inom 
driftbudgeten vad det gäller hyra av nya lokaler samt övriga justeringar av teknisk 
karaktär som inte har någon resultatpåverkan.

Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag som avslagits.

Protokollsanteckning
”Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet, eftersom vi kommer lägga ett 
eget budgetförslag för Ängelholms kommun för 2021 och planåren 2022-23 inför 
kommunfullmäktiges möte om budget den 23 november”.

Beslutet ska expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Budgetchef
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Budgetchef
Fredrik Karlsson
0431-468189
fredrik.karlsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/229
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-14

Budget 2021 och plan 2022-2023

Ärendebeskrivning
Budget för 2021 och plan för 2022-2023 är framtagen av de Blågröna samarbets-
partierna (M, C, L, KD och Mp).

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad 2020-10-14
Budget 2021 och plan 2022-2023
Sammanställning över budgetförändringarna gentemot budgetdirektiv
Protokoll Central samverkan 2020-10-13 inklusive fackens yrkande
Förslag på ändring av taxor från nämnderna

Utredning
I budgetförslaget uppgår resultatet till 37,3 mnkr för år 2021, vilket motsvarar 
1,5 % av skatter och generella statsbidrag. För planåren 2022-2023 uppgår det bud-
geterade resultatet till 30,1 respektive 11,3 mnkr. Skattesatsen föreslås till 20,49 % 
för år 2021, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

Inom vatten- och avloppsverksamheten genomförs stora investeringar, vilket inne-
bär att taxan måste höjas. I bokslutet för 2019 uppgick de upparbetade överskotten 
i verksamheten till 7,2 mnkr, vilket redovisas som en skuld till abonnenterna. Vid 
kommande bokslut beräknas skulden i det närmaste vara återbetald. Taxan höjdes 
senast inför 2019. I detta budgetförslag föreslås en höjning av brukningsavgifterna 
på spillvattendelen från och med år 2021.

Investeringsramarna för 2021-2023 ser ut på följande sätt:

2021 2022 2023
Skattefinansierad verksamhet 104,4 mnkr 143,5 mnkr 166,4 mnkr
Avgiftsfinansierad verksamhet   70,0 mnkr   39,0 mnkr   59,0 mnkr
Summa investeringsbudget 174,4 mnkr 182,5 mnkr 225,4 mnkr
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I budgeten finns också förslag på ändringar av taxor. Taxeförändringarna bygger på 
förslag från Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Skattesats
att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2021 vilket är oförändrat jämfört 
med 2020,

Mål för koncernbolag
att koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla 
de mål som anges i ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. 
Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav på ekonomiska utveckling.

Kommunövergripande mål
att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt framlagt förslag,

Fastställande av budget för år 2021 och plan för åren 2022-2023
att fastställa driftbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt förslag,

att fastställa investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt 
förslag,

att fastställa exploateringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt 
förslag,

att fastställa resultatbudget för år 2021 och resultatplan för åren 2022-2023 för kom-
munen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter 
enligt framlagt förslag,

att kvalitetsdeklarationerna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att uppdragen till nämnderna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att fastställa att nya verksamhetslokaler uppförs och tas i bruk för åren 2021-2025 
enligt framlagt förslag,
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Upplåning
att under år 2021 inte uppta några nya  långfristiga lån för finansiering av investe-
ringar inom den skattefinansierade verksamheten och att den totala låneskulden får 
uppgå till maximalt 240 mnkr,

att under år 2021 uppta långfristiga lån på ytterligare 40 mnkr för finansiering av in-
vesteringar inom va-verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till maxi-
malt 740 mnkr,

Starttillstånd
att det i budget 2021 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika 
projekt, 

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter
att anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten från och med 2021-01-01
enligt framlagt förslag,

att anta ny taxa för kart- och mätuppdrag från och med 2021-01-01 enligt framlagt 
förslag,

att succesivt införa ny taxa för parkering under 2021 enligt framlagt förslag. Taxan ska 
vara helt införd senast 2021-04-30,
 
att anta ny tomtköavgift på 400 kr per kalenderår från och med 2021-01-01,

Borgensramar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 714 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,

att borgensavgiften för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler under 
2021 ska uppgå till 0,35 % av utnyttjad borgensram,

Omfördelning av budgetmedel
att uppdra åt ekonomichefen att vid behov omfördela budgetposter inom drift-
budgeten vad det gäller hyra av nya lokaler samt övriga justeringar av teknisk karak-
tär som inte har någon resultatpåverkan.
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Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Budgetchef
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1 Bakgrund 

Budget för 2021 och plan för 2022-2023 är framtagen av de Blågröna 

samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp). 
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2 Förutsättningar för budgeten 

2.1 Kommunfullmäktiges perspektiv/mål 

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk 

hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en 

styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar 

en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. 

Kommunfullmäktige beslutar sedan om övergripande mål som formuleras utifrån 

fyra perspektiv. I budgeten för 2021 har kommunfullmäktige beslutat om samma 

mål som för 2020. Dessa är följande: 

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. 

Utifrån dessa övergripande mål har därefter utvecklingsmål utarbetats för varje 

nämnd. Dessa redovisas under respektive nämnd i budgeten.  

2.2 Kommunens finansiella mål 

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 2021 görs ett avsteg från 

resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 
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Mål för verksamheten 

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse 

och nämnder. 

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en 

åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det 

verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina 

huvuduppdrag/Servicestöd. 

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. 

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

2.3 Skattesats 

Skattesatsen föreslås till 20,49 procent för år 2021 vilket är oförändrat jämfört med 

2020. 

2.4 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet 

I budgetförslaget uppgår resultatet till 37,3 mnkr för år 2021, vilket motsvarar 

1,5 % av skatter och generella statsbidrag. För planåren 2022-2023 uppgår det 

budgeterade resultatet till 30,1 respektive 11,3 mnkr. 

Befolkningsutveckling 

För 2019 ökade invånarantalet med 345 personer för att vid årsskiftet 2019/2020 

uppgå till 42 476. I början på 2020 har en ny befolkningsprognos tagits fram med 

hjälp av konsultföretaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 

2019, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner. 

Siffrorna avser 1:a november året innan budgetåret: 

Befolkningsprognos   

 Prognos Budget 2020 Prognos Budget 2021 

Budgetår 2021 42 940 42 925 

Budgetår 2022 43 720 43 780 

Budgetår 2023  44 690 

 

Befolkningstalen per den 1:a november avgör nivån på skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen nästa budgetår. 
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Resursfördelning inom förskola/skola och äldreomsorg samt underhållspeng  

Den kommunövergripande resursfördelningsmodellen har uppdaterats med den 

nya befolkningsprognosen. Det innebär att Familje- och utbildningsnämnden 

tillförs ytterligare 21,3 mnkr  årligen och Nämnden för omsorg och stöd 13,5 mnkr 

årligen från och med år 2021. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,5 mnkr årligen 

som en underhållspeng för nya parker, gator, lekplatser samt gång- och cykelvägar 

etc. Underhållspengen baseras på antalet nybyggda bostäder. I 

kommunfullmäktiges budget ligger även medel reserverade för nämnderna för 

kommande år utifrån den förväntade befolkningstillväxten.  

Nya och förändrade lokalkostnader 

Under kommunfullmäktige finns medel avsatta till 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.  

Lokalförsörjningsplan – nya lokaler 
 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Förskolan  

Adolfsfält 4 avd. 
(tidigare Karlsgården 

ssk boende) 
Strövelstorp 4 avd. 

Össjö 4 avd. 
Parallelltrapetsen 6 avd. 

(fristående) 
Barkåkra 6 avd. 

Tegelgården 4+4 avd. 
Fridhem 6 avd. 

 

Grundskolan Villanskolan Össjö 3 klassrum 

Fridhem (fristående) 
Adolfsfält 

Munka-Ljungby 
Vejbystrand (fristående) 

 

  

LSS boende Saftstationen 6 pl. 
Saftstationen 6 pl. 

Hjärnarp 6+6 pl. 
 

Fridhem 6+6 pl. 
Ytterligare 6 pl. 

 

Idrottshallar  Idrottshall i Hjärnarp    

Särskilt boende   
Fridhem 

Kungshaga (renovering) 
Åsbytorp  

Övrigt 

Ny hemtjänstlokal 
Familjecentral 
Munka-Ljungby 
(ombyggnad) 

Stadsbibliotek 
(renovering) 

  Nytt stadshus 

 

På grund av myndighetsbeslut och av arbetsmiljöskäl behöver också investeringar i 

befintliga lokaler göras. Bland annat gäller det investeringar i kommunens kök. 

Medel för indexering av hyror är också avsatta. 
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Löneökningar 

Medel för lönerevisionen 2021-2023 finns reserverade i kommunstyrelsens budget.  

Övriga förändringar 

De ekonomiska förutsättningarna är uppdaterade med skatteunderlagsprognosen 

från SKL från oktober månad där också ovanstående befolkningsprognos finns 

med. 

I övrigt har pensionskostnaderna räknats om enligt KPA:s prognos från augusti. 

De finansiella kostnaderna och intäkterna har beräknats utifrån rådande ränteläge 

och övriga förutsättningar. Kapitalkostnaderna på investeringar har räknats om 

utifrån investeringsutfallet 2019, investeringsbudgeten för år 2020 och 

investeringsramen för år 2021. 

2.5 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 

Inom vatten- och avloppsverksamheten genomförs stora investeringar, vilket 

innebär att taxan måste höjas. I bokslutet för 2019 uppgick de upparbetade 

överskotten i verksamheten till 7,2 mnkr, vilket redovisas som en skuld till 

abonnenterna. Vid kommande bokslut beräknas skulden i det närmaste vara 

återbetald. Taxan höjdes senast inför 2019. I detta budgetförslag föreslås en 

höjning av brukningsavgifterna på spillvattendelen från och med år 2021. 
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2.6 Sammanställning driftbudget 2021-2023 

En sammanställning över driftbudgeten framgår av tabellen nedan (tkr). 

Sammanställd driftsbudget, skattefinansierad verksamhet 2021-2023 
(tkr) 

  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 

Kommunfullmäktige -14 625 -32 353 -96 015 -181 738 

Kommunstyrelse         

- Kommunstyrelsen, egen verksamhet -32 562 -27 545 -61 703 -101 498 

- Lärande och familj -55 354 -57 851 -57 851 -55 851 

- Kommunledning och Servicestöd -133 958 -140 641 -139 341 -136 191 

- Kommunövergripande/finansiering 2 427 697 2 548 224 2 634 583 2 728 070 

Summa Kommunstyrelse 2 205 823 2 322 187 2 375 688 2 434 530 

Familje- och utbildningsnämnd -1 115 593 -1 163 086 -1 161 086 -1 153 786 

Nämnden för omsorg och stöd -811 853 -830 333 -830 333 -830 333 

Samhällsbyggnadsnämnd -99 588 -105 504 -105 054 -105 054 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -134 277 -136 406 -135 906 -135 906 

Miljö- och tillståndsnämnd -11 626 -11 869 -11 644 -11 644 

Valnämnd 0 0 -500 0 

Överförmyndarnämnd -4 703 -5 305 -5 055 -4 805 

Summa driftbudget/plan 13 558 37 331 30 095 11 264 

 

Sammanställning driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2021-2023 
(tkr) 

 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 

Samhällsbyggnadsnämnd     

- Vatten och avlopp - 7 400 2 700 0 -2 700 
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2.7 Investeringsbudget 2021-2023 

En sammanställning över investeringsbudgeten framgår av tabellen nedan (tkr).  

Sammanställd investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2021-2023 
(tkr) 

 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Kommunstyrelse     

- Lärande och familj 473 350 350 350 

- Kommunledning och Servicesstöd 22 576 9 000 9 000 9 000 

Summa Kommunstyrelse 23 049 9 350 9 350 9 350 

Familje- och utbildningsnämnd 20 265 15 200 15 200 30 200 

Nämnden för omsorg och stöd 5 366 2 900 2 900 2 900 

Samhällsbyggnadsnämnden 133 993 63 000 106 020 118 650 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 11 032 13 600 9 750 4 950 

Miljö- och tillståndsnämnden 300 300 300 300 

Summa skattefinansierade investeringar 194 005 104 350 143 520 166 350 

 

Sammanställning investeringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2021-2023 
(tkr) 

 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 

Samhällsbyggnadsnämnd     

- Vatten och avlopp 117 091 70 000 39 000 59 000 

 

2.8 Exploateringsbudgeten 

Exploateringsbudgeten för 2021-2023 kan sammanfattas enligt nedanstående tabell: 

Exploateringsbudget 2021-2023    

tkr 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Inkomster 51 325 90 340 70 350 

Utgifter 42 370 28 325 44 650 

Nettoinkomster 8 955 62 015 25 700 
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2.9 Upplåning 

Vi bokslutet 2019 fanns externa lån upptagna i kommunen med 270 mnkr för den 

skattefinansierade verksamheten och 540 mnkr för den avgiftsfinansierade VA-

verksamheten. Eftersom kassaflödena inte fullt ut förväntas kunna finansiera 

investeringsverksamheten kommande år bedöms lånen behöva öka enligt tabellen 

nedan. 

 Externa lån per 31/12 Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos 

(Mnkr) 2019 2020 2021 2022 2023 

Skattefinansierad verksamhet 270 240 240 290 370 

Avgiftsfinansierad verksamhet 540 700 740 750 780 

Summa 810 940 980 1 040 1 150 

 

2.10 Förändring av taxor 

Följande taxor föreslås förändras under år 2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• Taxa för vatten- och avloppsverksamheten från och med 2021-01-01 

• Taxa för kart- och mätuppdrag från och med 2021-01-01 

• Succesivt införande av ny taxa för parkering under 2021. Taxan ska vara helt 

införd senast 2021-04-30.  

Kommunstyrelsen 

• Taxa för tomtköavgift från och med 2021-01-01 
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3 Kommunfullmäktige 

3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 

består av 51 ledamöter och sammanträder i regel tolv gånger per år. För 

mandatperioden 2018-2022 utföll valresultatet i fullmäktige med följande 

mandatfördelning: Moderaterna 15, Socialdemokraterna 12, Sverigedemokraterna 9, 

Centerpartiet 4, Engelholmspartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, 

Miljöpartiet 2, Vänsterpartiet 1 mandat. Till kommunfullmäktige hör också två fasta 

beredningar. Kommunfullmäktige har också möjlighet att tillsätta tillfälliga 

beredningar. 

Kommunrevisionen, som också ingår i kommunfullmäktiges budgetram, har bland 

annat till uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen som regleras i kommunallag och i skriften god revisionssed. 

3.2 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -14 625 -32 353 -96 015 -181 738 

I kommunfullmäktiges del av ramen ingår också reserver för nya 

verksamhetslokaler, reserver för resursfördelningssystemet 2022-2023 och reserver 

för indexuppräkningar 2022-2023 för privata utförare. 

Kommunfullmäktiges presidie har föreslagit att kommunrevisionens budget från 

och med 2021 utökas med 0,1 mnkr årligen.   
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4  Kommunstyrelsen 

4.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

• Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Effektiva verksamheter 

• Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv 

verksamhet. 

• Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller 

studier. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

Medskapande medarbetare 

• Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

4.2 Kommunstyrelsen, egen verksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i 

kommunfullmäktige. 

4.3 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -32 562 -27 545 -61 703 -101 498 
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Medel för lönerevisionen 2021-2023 finns avsatta under kommunstyrelsen. Från 

och med 2021 tillförs 0,9 mnkr för politiska sekreterare till majoriteten och till 

oppositionen. Evenemangsbudgeten utökas med 0,25 mnkr per år för 2021-2022. 

Totalt uppgår nu evenemangsbudgeten till 0,8 mnkr för dessa år. 

En regleringspost finns inlagd i budgeten direkt under kommunstyrelsen för 

effektivare arbetssätt och för digitalisering. Till posten finns ett uppdrag kopplat. 

Regleringsposten uppgår till 2,5 mnkr år 2021 och därefter 5,0 mnkr årligen. 

4.4 Lärande och familj 

Verksamhetsbeskrivning 

De delar som ligger under huvuduppdrag Lärande- och familj och är kopplat till 

Kommunstyrelsen har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring 

arbetsmarknad och självförsörjning. Genom samarbete internt och tillsammans 

med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen formas en helhetsbild. 

Huvuduppdragets verksamhetsområden omfattar vuxenutbildning, arbetsmarknad 

samt försörjningsstöd. 

I dagsläget arbetar enheterna inom försörjningsstöd och arbetsmarknad med 

uppdraget att samorganisera verksamheterna. Utifrån framtagen processplan är 

målsättningen att den nya organiseringen träder i kraft 1 januari 2021. 

Organisationen ska stödja ett processinriktat arbetssätt utifrån medborgarens 

individuella behov. 

Kvalitetsdeklarationer 

Vuxenutbildning 

• Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och 

tillgänglighet. Det gör att vi kan anpassa utbildningen efter dig som individ. 

• Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där 

individuella lösningar höjer din kompetens och stärker dina möjligheter på 

arbetsmarknaden.  

Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -55 354 -57 851 -57 851 -55 851 
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När det gäller specifikt vuxenutbildningen finansieras stora delar av utbildningarna 

inom yrkesvux och lärlingsvux av statsbidrag. En förutsättning inför budget 2021 

och arbetet att tillgodose näringslivets behov av bristyrken är att dessa bidrag inte 

minskar. 

De indragna intäkterna från Arbetsförmedlingen balanseras av ESF-projektet, 

StepIN. Ett stort fokus för Jobb Ängelholm under kommande år blir att 

upprätthålla planerat antal deltagare i projektet och därmed bland annat minska 

arbetslöshet och försörjningsstödskostnader. Projektet har hittills resulterat i 

praktikplatser som har lett till olika anställningsstöd såsom extratjänster och 

introduktionsjobb. Detta hjälper till att minska utgifterna för försörjningsstöd till 

de deltagare som är berättigade till anställningsstöd. Av de 110 extratjänster 

verksamheten hade under 2019 gick cirka 40 % vidare till en anställning eller till 

studier efter extratjänsten. 

Resurscenter koordinerar deltagare från både Försörjningsstödsenheten och 

Arbetsförmedlingen till StepIN och till FINSAM-projektet Nästa steg. Om 

deltagare inte platsar i något av dessa projekt så fortsätter de att arbetsträna på 

Resurscenter eller hos Vejby IF tills de gjort en stegförflyttning och kan komma 

vidare. 

Inom Resurscenter föreligger det osäkerhet i bedömningarna som ligger till grund 

för budget 2021. Detta eftersom intäkterna från Arbetsförmedlingen minskar. 

Verksamheten är även beroende av att rätt deltagare kan utföra arbete enligt 

skötselplanen till huvuduppdrag Samhälle. Verksamheten har i dagsläget en intäkt 

på cirka 1 mnkr för denna insats men då krävs rätt deltagare som kan sköta 

uppdragen. 

En förutsättning för budget i balans 2021 för försörjningsstöd är att konjunkturen 

vänder till det bättre och att arbetslösheten minskar samtidigt som Ängelholms 

kommun arbetar aktivt för att hjälpa individer till självförsörjning. 

Tillsammans med skäliga behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. 

Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 

miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.  

Sedan april månad 2019 konstateras en högre ärendemängd jämfört med året 

dessförinnan. Antalet ärenden har under det första halvåret ökat med 23,7 % i 

jämförelse mot föregående år. Den markanta ärendeökningen kopplas till största 

delen till den vikande konjunkturen och till Arbetsförmedlingens förändrade 

arbetssätt. Detta har inneburit en stor belastning för kommunens hantering av 

försörjningsstöd. 
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Även den pågående pandemin innebär en stor påverkan på behovet av 

försörjningsstöd. Arbetslösheten i Ängelholm uppgick under sommaren 2020 till 

7,2 %. Ett stort antal medborgare har förlorat sina anställningar eller möjlighet till 

anställning och söker försörjningsstöd på grund av otillräckliga eller uteblivna 

inkomster.  

En målgrupp som fortsätter att växa är individer som avslutat sin etableringsperiod 

och saknar egen försörjning. Denna grupp har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden och covid-19 har försvårat situationen ytterligare. 

Försörjningsstödsenheten har under 2019 och 2020 deltagit i en utvecklingsprocess 

kring automatiserad handläggning av försörjningsstöd. Målsättningen är att en RPA 

(Robotic Process Automation) ska vara infört vid årsskiftet 2020/2021. Införandet 

av RPA anses vara nödvändigt för att fullt ut effektivisera arbetsflödet kring 

försörjningsstöd samt använda resurser bättre för att hjälpa individer till 

självförsörjning. 

På grund av covid-19 har arbetslösheten ökat avsevärt mer än tidigare befarat. Med 

anledning av detta krävs ett mer utvecklat och konkret samarbete mellan våra egna 

enheter samt Arbetsförmedlingen. Utifrån denna utmaning är pågående 

organisationsutveckling inom huvuduppdraget och specifikt sammanslagningen av 

försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheterna en adekvat och 

välkommen förändring. 

Samorganiseringen skapar bättre förutsättningar för tidiga och samordnade insatser 

för den enskilde. För att uppnå budget i balans 2021 krävs det dock att 

försörjningsstödsärendena återgår till en normalnivå motsvarande de volymer som 

fanns år 2018. För att skapa förutsättningar för lägre arbetslöshet och lägre 

försörjningsstöd tillskjuts Lärande och familj 2,25 mnkr per år 2021 och 2022 och 

därefter 0,25 mnkr årligen. Medlen ska användas till förebyggande 

arbetsmarknadsåtgärder och till projektledare för fortsatt kommunövergripande 

arbete kring samverkan mellan skola och näringsliv 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget     

Projekt nr Projektnamn 2021 2022 2023 

95904 Inventarier LOF KS 350 350 350 

  Summa: 350 350 350 
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Investeringsbudgeten utgörs av inventarier till verksamhetens lokaler. 

4.5 Kommunledning och Servicestöd 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och är ansvarig inför 

kommunstyrelsen. I kommunledningen ingår kommundirektörens stab, Mark- och 

exploateringsenheten samt enheten för juridik och kansli. 

Kommundirektörens stab leder och stödjer kommunens verksamheter i frågor om 

utveckling, strategi och juridik. 

Mark- och exploateringsenheten leder och ansvarar för kommunens 

exploateringsprojekt, samt stöttar övriga verksamheter i kommunen med tecknande 

av avtal, hjälp vid förhandlingar samt expertis inom fastighetsrätt och värdering. 

Enheten för juridik och kansli ansvarar för administrativt stöd till alla politiska 

organ i Ängelholms kommun, med bland annat sammanträdeshantering, 

kommunarkivet och arbetssätt för medborgardialog. 

Servicestöd inom Ängelholms kommun är centralt samlade funktioner inom 

ekonomi, HR, kommunikation, kundtjänst och digitalisering. Uppdraget är att 

tillsammans med huvuduppdragen arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål 

och Ängelholms Vision 2035. Fokus är att göra allt för att Ängelholms kommun 

kan leverera den allra bästa servicen till medborgarna. 

Genom att samla specialistkompetens med helhetsperspektiv bidrar vi med både 

stöd, service och ledning till kommunens alla delar. Vi ger råd i tillämpning av lagar, 

och ansvarar för kommungemensamma avtal och styrande dokument. Vi 

samordnar, utvecklar och driver kommungemensamma processer och projekt. 

Ansvarsområden för servicestöd: 

• Kommunikation 

• Kundtjänst och digitalisering 

• Budget och redovisning 

• Inköp och upphandling 

• Strategisk lokalförsörjning 

• Styrmodellen Ratten 

• HR 

• Säkerhet och krisberedskap 
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4.6 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -133 958 -140 641 -139 341 -136 191 

Digitalisering 

Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle. Det har blivit ett av 

de viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av hela den 

offentliga sektorn. Det gäller naturligtvis även oss i Ängelholms kommun. Vi står 

inför stora utmaningar och stora möjligheter. Den digitala transformationen leder 

inom många områden till helt nya arbetssätt. 

Medborgarnas förväntningar om tillgänglighet och individuellt anpassad 

information och service ökar stadigt. Tillgänglighet till service för alla invånare, 

även personer med funktionsvariationer, är en mänsklig rättighetsfråga. En ny lag, 

Tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, har under hösten 2020 trätt 

ikraft. Den innebär bland annat att Ängelholms kommun succesivt tar bort alla 

pappersblanketter för att istället utforma e-tjänster. Den nya lagen kräver 

omfattande anpassningar av kommunens digitala miljö och innebär att nya 

arbetssätt införs i hela organisationen. 

Kommunen fortsätter också systematiskt att öka vår digitala service till invånarna 

genom allt fler e-tjänster. I nuläget finns över 120 olika digitala tjänster. Exempelvis 

lanserades nyligen ett flertal e-tjänster som ska förenkla och effektivisera hela 

bygglovsprocessen. 

För att stärka den digitala utvecklingen i kommunen tillskjuts 2,4 mnkr år 2021 och 

2,3 mnkr år 2022 till bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Samtidigt 

tillskjuts 0,1 mnkr år 2021 till ”Internet of Things” för att starta upp nästa steg i 

den digitala utvecklingen av kommunens tjänster. 

Digital arbetsplats är ett samlingsnamn för flera digitala utvecklingsprojekt som 

tillsammans skapar den nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och 

medarbetare, arbetar, samarbetar och kommunicerar för att leverera värde för 

medborgarna effektivt och med kvalitet. Två kommungemensamma projekt har 

kommit igång: ett nytt intranät och en övergång till MS365, en molnbaserad digital 

plattform för kommunikation, samarbete och mobilitet. För licenskostnader för 

intranätet tillförs 0,6 mnkr årligen från och med 2021.  
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Konkurrens om kompetens 

Ett prioriterat område är att säkra kompetensförsörjningen till kommunens 

verksamheter. Kommunstyrelsen har fattat beslut om handlingsplan för 

kompetensförsörjning. Arbetet med att utveckla medarbetare, ledare och behålla 

det agila arbetssättet och förhållningssättet kommer att fortsätta under 2021 och får 

en avgörande betydelse för att tillgodose verksamheternas behov av rätt 

kompetens. Efter att den nya visionen är beslutad kommer arbetet med ett starkt 

och synligt arbetsgivarvarumärke att vidareutvecklas. 

Heltid ska vara norm och fler ska arbeta heltid. Kommunstyrelsen har beslutat om 

en handlingsplan som innebär att medarbetare inom Kommunals område ska 

erbjudas heltid som norm senast sista maj 2021. HR samordnar ett arbete som 

påbörjats inom samtliga huvuduppdrag och som kommer fortsätta under 2021. 

Det finns ett stort behov av att ta fram ett kommungemensamt chefs- och 

ledarutvecklingsprogram med chefscoaching på individ, grupp och 

ledningsgruppsnivå. Idag erbjuds enbart vissa ledarutbildningar via Familjen 

Helsingborg och berörda chefer genomgår externa ledarutvecklingsprogram som är 

generella, istället för anpassade utifrån Ängelholms kommuns behov. Finansiering 

kommer att ske genom att ta ut en kostnad per utbildningsplats. 

Kommunstyrelsen har i sitt budgetdirektiv 2019, gett ett uppdrag om att införa en 

kompetensbank/lärplattform, för att ta tillvara och utveckla de kompetenser 

verksamheterna behöver nu och framåt. Kompetensbanken kommer vara ett 

verktyg för att inventera och identifiera kompetensbehov, genomföra 

kompetensutveckling och skapa ett regelbundet lärande. Kostnaden för systemstöd 

med en helhetslösning uppskattas till 0,6 mnkr årligen och dessa medel tillförs 

Servicestöd från och med 2021. 

Nationell och lokal omställning till totalförsvar och säkerhet 

Under 2021 kommer arbetet med civilt försvar att fortsatt vara ett prioriterat 

område. Tre utvecklingsområden har pekats ut av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, som ska vara genomförda 2020-2021. Dessa är: att stärka 

säkerhetsskyddet i kommunen, genomföra kompetenshöjning till förtroendevalda 

och tjänstepersoner samt utarbeta planer för de verksamheter som ska bedrivas i 

kommunen under höjd beredskap och säkra personalförsörjningen till dessa 

verksamheter. 

Planering ska påbörjas för den verksamhet som man ska bedriva under höjd 

beredskap samt krigsorganisation och krigsplaceringar. Säkerhetsskapande insatser 

kring digitalisering, bredband och elförsörjning är särskilt prioriterat under 2021. 
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En särskild utredning kring reservkraft pågår och kommer presenteras för 

kommunstyrelsen under hösten 2020. 

Vision 2035 och platsvarumärke 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram en ny vision i enlighet med den framtagna projektplanen. Arbetet fortgår 

under hösten 2020. Lansering och implementering av den nya visionen både internt 

och externt fortsätter under hela 2021. 

Servicestödet har sedan tidigare fått uppdraget att efter att en vision är formad och 

beslutad planera för att ta fram ett nytt platsvarumärke för Ängelholm. För arbetet 

med platsvarumärke tillförs 0,25 mnkr per år 2021 och 2022. 

Ängelholm har även inlett flera stora utvecklingsprojekt som löper över flera år. 

Genom aktivt och strategiskt kommunikationsarbete stöttar servicestödet projekt 

som exempelvis Stationsområdet, Fridhem, Ängelholmspaketet, Naturturism 

Rönneå, Stadsbibliotekets ombyggnad, Kronoskogen. 

Koncernsamordning och utredningar 

Den genomlysning som genomförts av AB Ängelholmslokaler och AB 

Ängelholmshem kommer att innebära förändringar inom bolagen. 

Kommunfullmäktige har fattat inriktningsbeslut som innebär att ett ägarbolag 

bildas som ska direktäga aktierna i båda bolagen från och med 2021. 

Förändringsprocesser för att åstadkomma samordningsvinster pågår och kan 

beröra exempelvis IT-drift, kundtjänst, finansiering, HR och kommunikation. 

För kommunövergripande utredningar avsätts 0,2 mnkr år 2021. 

Kallbadhus 

Ängelholms kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Kallbadhusföreningen 

Havsbadet Ängelholm om att bygga ett kallbadhus i Ängelholms kommun. 

Kallbadhuset ska uppföras och drivas med privata medel genom föreningen. 

Kommunen ska bekosta de utredningar och planer som är nödvändiga för att 

marken ska bebyggas. För kommunens kostnader avsätts 1,8 mnkr år 2021, 0,9 

mnkr år 2022 och 0,3 mnkr år 2023. 
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget  

Projekt nr Projektnamn 2021 2022 2023 

90700 Digital infrastruktur 800 800 800 

90900 Investering i egna fastigheter 1 400 1 400 1 400 

90905 Utveckling av system EoK 300 300 300 

90906 Digitalisering övergripande inkl. e-tjänster 2 500 2 500 2 500 

90913 Nytt stadshus, projektering 1 000 1 000 1 000 

91200 Allmän markreserv 3 000 3 000 3 000 

  Summa: 9 000 9 000 9 000 

Investeringsbudgeten utgörs av medel för IT/digitalisering, medel för allmän 

markreserv, investeringar i egna ägda fastigheter samt projektering för nytt 

stadshus. 
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Exploateringsbudget 

Exploateringsbudget 

  Inkomster Utgifter Nettoinkomster 

Projekt 
nr 

Projektnamn 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

98821 Hjärnarp (tomter vid skolan) 1 600 800 800 3 000     -1 400 800 800 

98822 Ängelholm 5:53, Fridhem 26 600 41 800 15 000 3 400 1 000 5 000 23 200 40 800 10 000 

98823 Munka-Ljungby 3:11, Bäckag. 11 250 10 740 6 000 2 070 1 350 1 000 9 180 9 390 5 000 

98824 Klockargården, Strövelstorp 5:6 3 475 650   400 200 4 000 3 075 450 -4 000 

98827 Rönnebodavägen (Skörpinge)     7 000 7 000 6 000   -7 000 -6 000 7 000 

98829 Rönnen 1       2 500     -2 500 0 0 

98912 Tofta industriområde 600 600 600       600 600 600 

98918 Åkerslund södra (ind. område) 2 000 1 500 1 500     750 2 000 1 500 750 

98920 Strövelstorps industriområde   2 250 2 250 3 600     -3 600 2 250 2 250 

98864 Parkskolan     30 000 50 50 50 -50 -50 29 950 

90250 Vejby industriområde 300           300 0 0 

98865 Grundskola, Munka Lj 3:11   11 000   400 50 25 -400 10 950 -25 

98921 Söndrebalg 11:1 idrottshall 5 500     2 125     3 375 0 0 

98922 Grundskola, Fridhem   10 000   400 50 25 -400 9 950 -25 

98923 Grundskola, Adolfsfält   11 000 7 200 400 50 25 -400 10 950 7 175 

                      

  Stationsområdet                   

98832 Övergripande Stationsområdet       2 000 2 000 2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

98840 P-husen        2 250 50 50 -2 250 -50 -50 

98841 Jernhusen, stadshuset       1 075 25 25 -1 075 -25 -25 

98844 Pilen 10       500     -500 0 0 

98846 Bussangöring       1 900   12 000 -1 900 0 -12 000 

98850 Förlängning Järnvägsgatan       1 500 17 500 17 500 -1 500 -17 500 -17 500 

98852 GC bro norra plattformsförbind.       3 500 0 2 200 -3 500 0 -2 200 

98853 Charkuterigatan       4 300 0 0 -4 300 0 0 

  Summa: 51 325 90 340 70 350 42 370 28 325 44 650 8 955 62 015 25 700 

Exploateringsverksamheten fortsätter att vara intensiv med flera stora projekt, som 

till exempel Fridhemsområdet och stationsområdet. Budgeten grundar sig på 

bedömningar av de inkomster och utgifter som är troliga i dagsläget. I fråga om 

sådana projekt finns särskilt stora osäkerheter i form av exempelvis överklaganden 

av planer och konjunkturens inverkan på efterfrågan av bostäder. 
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Uppdrag 

 Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet 

medarbetare per chef och skillnader mellan olika verksamheter. 

Återrapporteras senast 2021-08-31. 

 

 Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv 

utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. Återrapporteras senast 

2021-06-30. 

 

 Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och 

digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag för fördelning av 

budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

 

 Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett 

digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och uppmana 

till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.  
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5 Familje- och utbildningsnämnd 

5.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

• Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

• Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående. 

Effektiva verksamheter 

• Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv 

verksamhet. 

• Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

Medskapande medarbetare 

• Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

5.2 Verksamhetsbeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden har formats utifrån behovet att skapa en större 

helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet och 

kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både 

arbeta främjande och förebyggande samt möta medborgarnas behov. 

Nämndens verksamhetsområden omfattar individ- och familjeomsorg, barn- och 

elevhälsa, förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 
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5.3 Kvalitetsdeklarationer 

Förskola/grundskola 

• Vi erbjuder förskolor och skolor med välutbildad och engagerad personal. 

• Vi erbjuder arbetssätt där alla barn och elevers delaktighet, nyfikenhet och 

motivation tas tillvara. 

• Vi erbjuder våra barn och elever stimulerande och tillgängliga lärmiljöer. 

Gymnasieskola 

• Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket 

program du väljer.  

• Vi erbjuder en gymnasieskola med ett utvecklat system för anpassning och stöd 

för dig som behöver det.  

• Vi erbjuder en gymnasieskola med ett utvecklat elevinflytande. 

• Vi erbjuder en gymnasieskola med välutbildade och engagerade lärare, vilket ger 

de bästa förutsättningar även för dig med höga studieambitioner. 

Familjerätt 

• Du kan få enkel och tydlig information om Du har frågor som rör umgänge 

och vårdnad.  

• Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal efter separation och garanterar tid inom 

en månad.  

• Alla barn får komma till tals i vårdnadsutredningar.  

• Vi erbjuder alla adoptivföräldrar särskilt stöd och rådgivning genom vår 

”öppenvårdsgrupp” Älvan. 

Missbrukarvård 

• Vi erbjuder personligt möte mellan Dig och Din handläggare inom sju dagar 

från första kontakt och om behovet är akut, tillgodoses detta samma dag.  

• Du kan få behandling på hemmaplan för Ditt missbruk/beroende.  

• Du ska kunna få 12-stegsbehandling för Ditt missbruk/beroende inom 2 

veckor från det att du ansöker om hjälp. 

• Genom anhörigstödet kan Dina anhöriga få hjälp av experter att förstå Din 

beroendeproblematik. 
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5.4 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -1 115 593 -1 163 086 -1 161 086 -1 153 786 

Fokus och plattform för arbetet som löper som en röd tråd och åskådliggörs tydligt 

i budgetförslaget är stärkt och likvärdig barn- och elevhälsa inom hela 

huvuduppdraget. För att uppnå ett reellt samarbete mellan verksamheterna inom 

huvuduppdraget krävs barn- och elevhälsoteam som konstruktiv arena och bas för 

utveckling av arbetsformer som stödjer såväl individers, tvärprofessionella team 

som organisationens utveckling. Målsättningen är utveckling av huvuduppdraget 

som genom sitt agila arbetssätt ska bidra till samhällets positiva utveckling. Såväl 

främjande, förebyggande som åtgärdande insatser ska ske i naturlig samverkan 

utifrån den enskilda individens behov. Samtliga verksamhetschefer har av denna 

anledning därför sedan januari 2020 ett gemensamt uppdrag att tillsammans med 

berörda chefer och medarbetare arbeta fram och implementera en 

kommunövergripande modell för likvärdig barn- och elevhälsa inom 

huvuduppdrag Lärande och familj och de specifikt berörda verksamhetsformerna. 

För att ytterligare förstärka detta arbete och vår helhetssyn samt samverkan för att 

individens behov ska mötas med rätt insats i rätt tid, prioriterar vi specifikt i vårt 

fortsatta gemensamma arbete områden som Aktivitet förebygger, samarbete mellan 

skola och näringsliv, resursteam inom individ och familjeomsorgen, 

utvecklingsarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och utveckling av 

programutbud på vår gymnasieskola.  

Förändringar inför år 2021 

Inför år 2021 görs följande förändringar som är inarbetade i budgetförslaget. 

Familj- och utbildningsnämnden hade avsatt 0,5 mnkr till en projektledare för 

fortsatt kommunövergripande arbete kring samverkan mellan skola och näringsliv. 

Tjänsten flyttas istället till Kommunstyrelsen/Lärande och familj. Familj- och 

utbildningsnämndens ram justeras dock ned enbart med 0,25 mnkr. 

Det framgångsrika och nationellt uppmärksammade arbetssättet som Aktivitet 

förebygger har utvecklat inom Lärande och familj samt hela organisationen 

förstärks ytterligare. Insatserna som görs handlar i lika stor utsträckning om social 

inkludering, demokrati och samhällsutveckling som folkhälsa. I det fortsatta arbetet 

kommer även en utveckling av organisationstillhörighet och sammanhang att 
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genomlysas och utvecklas i syfte att ytterligare stärka det konstruktiva samarbetet 

mellan IFO och utbildningsverksamheterna inom kommunen.  

Inom nämnden införlivas en intern resursfördelningsregulator om 6,0 mnkr i syfte 

att fördjupa samverkan mellan de olika verksamheterna. Huvuduppdragschefens 

ledningsgrupp, i vilken samtliga verksamhetschefer ingår, får ett gemensamt ansvar 

att utifrån uppkomna behov i verksamheterna föreslå huvuduppdragschefen att 

fördela medel till behov i specifika verksamheter. Systemet ämnar även att fungera 

som ett verktyg för att succesivt utveckla den övergripande 

resursfördelningsmodellen utifrån resultat som kommer att åskådliggöras inom 

kvalitetsarbetet.  

Kommunens övergripande resursfördelning kompenserar för utökad verksamhet 

med 80 % av den för riket genomsnittliga kostnaden för barn i förskola respektive 

grundskola. Befolkningen beräknas under 2021 öka med 73 barn inom förskola och 

80 elever i grundskolan. I föreliggande budgetförslag har hänsyn tagits till kostnader 

och intäkter i verksamheten kopplat till ökat barn och elevantal i form av justering 

av anslag för bland annat interkommunala ersättningar och ekonomiska bidrag 

samt uppräkning av ramar till rektorsområden.  

Ett första steg i utvecklingen av resursfördelningssystem för grundsärskolan 

anpassat utifrån volymer och behov istället för tidigare rambudget påbörjades redan 

i början av 2020. Verksamheten har genomfört omvärldsbevakning och 

studiebesök och arbetar för närvarande på övergång till elevpeng istället för 

ramtilldelning. I dagsläget görs bedömningen att det ger minskade kostnader om 

2,0 mnkr.  

Avvikelseavtalet avvecklas på basis av berörda rektorsområdes utvärderingar. 

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.  

Under de senaste tre åren har kostnader avseende gymnasieskolans 

interkommunala ersättningar (IKE) medfört att verksamhetsområdet haft problem 

att få budget i balans. I budget 2021 prioriteras ytterligare medel till detta 

(10,5 mnkr) för att fokus under verksamhetsåret ska kunna vara ytterligare 

utveckling av den egna gymnasieverksamheten och dess kvalitet, istället för att 

fokus ska ligga på att kompensera en underbudgeterad budget för IKE. Syftet är att 

stärka den egna gymnasieskolan samtidigt som budget ska finnas för alternativ för 

de gymnasieungdomar som attraheras av utbildningar utanför kommunen.  



 

27 (58) 

För att nå en budget på tilldelad ram för gymnasieskolans verksamhetsområde 

krävs anpassningar i den egna kommunala verksamheten motsvarande 2,3 mnkr. 

Förändringarna påbörjades vid läsårsstart hösten 2020 och avser anpassning av 

antalet elevassistenttjänster, översyn av lokalutnyttjande inom 

gymnasieverksamheten och anpassning av den övriga organisationen. Efter att 

nämnden har tagit fram sitt budgetförslag föreslås att dessa medel återförs till 

gymnasieskolan för åren 2021 och 2023.  

Utöver detta sker marknadsföringsinsatser av olika slag för Ängelholms 

gymnasieskola med gymnasieambassadörer som exempel på ett nytt inslag i detta 

arbete. En översyn av framtida program och inriktningar är också ett prioriterat 

område som skolan arbetar aktivt med inom deras arbete att använda sina resurser 

på ett mer effektivt vis. Utökning av antalet platser på befintliga program och start 

av nya program är även arbete som pågår.  

Medel för att möta det utökade vaccinationsprogrammet av såväl pojkar som 

flickor tillförs barn- och elevhälsan. Budget för internt tilläggsbelopp, vilket avser 

medel för extraordinärt behov av särskilt stöd för barn och elever i för- och 

grundskolor samt fritidshem, utökas med 1,0 mnkr. Utveckling av 

ansökningsförfarande, arbetsformer och bedömningsarbete kring ansökningar 

kommer att intensifieras under läsåret.  

Den nuvarande hälsokrisen i samband med Covid-19 med stängda gränser har 

påverkat verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg stort i form av minskade 

volymer av ensamkommande barn. Svårigheten har varit att ställa om 

verksamheten under kort tid och samtidigt säkerställa beredskap för eventuellt ökat 

mottagande. Ett intensivt arbete pågår under 2020 att anpassa kostnadskostymen 

till rådande ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det handlar om 

personalkostnader och övriga kostnader, framförallt lokalkostnader. Detta arbete 

kommer fortsatt vara prioriterat även under 2021. Försvårande omständighet är att 

stort antal av de ensamkommande barnen har blivit svenska medborgare och då 

utgår ingen ersättning från Migrationsverket. I verksamheten finns barn med 

avvisningsbeslut och även där har ersättningen från Migrationsverket upphört. Det 

krävs fortsatt optimering av organisation och arbetsformer inom HVB och 

stödboenden. Detta för att inrymma kostnader för verksamheterna inom tilldelad 

budget och samtidigt följa gällande lagstiftning.  

De extra 5 mnkr som Familje- och utbildningsnämnden fick i budget 2020 för 

individ- och familjs verksamhetsområde förlängs och ligger kvar även för 2021 och 

2022.  Med tanke på långsiktighet och de fortsatt höga volymerna har 

verksamheten i budgetförslaget tillförts ytterligare 2,2 mnkr. 
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Inom Utredningsenheten uppgick budgetavvikelsen avseende placeringar år 2019 

till  -10 mnkr. Budgetavvikelsen var direkt kopplad till den ökade ärendemängden 

som varit de senaste åren. Inför 2020 tillfördes 5 mnkr med uppdrag att minska de 

kostsamma externa placeringarna. Verksamheten arbetar löpande med bred 

satsning på insatser i närmiljö. För att klara de ökade volymerna, framförallt inom 

barn- och unga, har öppenvården förstärks med totalt 5 tjänster genom skapande 

av ett resursteam. Målsättningen är att minimera köp av extern vård, utveckla 

ytterligare samverkan med barn- och elevhälsan samt förskolor och skolor och 

därmed totalt sett minska kostnaderna. Verksamheten börjar se positiva resultat av 

detta arbete men det kommer krävas långsiktighet för att uppnå full effekt av 

arbetet med insatser i närmiljö. Det behövs fortsatt utveckling av samverkan både 

inom Lärande och familj och med andra aktörer, dels i arbetet med komplexa 

ärenden och dels i det främjande och förebyggande arbetet.  

Familje- och utbildningsnämnden tillförs 2,0 mnkr år 2021 som ett tillfälligt stöd 

med anledning av pandemin. 

5.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudget     

Projekt nr Projektnamn 2021 2022 2023 

94103 Elevdatorer 4 200 4 200 4 200 

94105 Lärardatorer 1 500 1 500 1 500 

94904 Inventarier förskola 2 550 5 550 5 550 

94305 Inventarier grundskola 5 000 2 000 17 000 

94500 Inventarier gymnasieskola 750 750 750 

94402 Inventarier individ- och familj 300 300 300 

94104 Utrustning IT miljöer/accessp. 500 500 500 

94104 Utbyte datorer i adm.nätet 400 400 400 

  Summa: 15 200 15 200 30 200 

Investeringsbudgeten består av i huvudsak inventarier till nämndens olika 

verksamheter men också av elevdatorer, lärardatorer och andra IT-relaterade 

projekt. Inventarieanslaget för grundskolan är högre 2023 eftersom de nya skolorna 

på Adolfsfält och i Munka-Ljungby ska vara klara då. 
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6 Nämnden för omsorg och stöd 

6.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

• Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Effektiva verksamheter 

• Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv 

verksamhet. 

• Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

Medskapande medarbetare 

• Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

• Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid. 

6.2 Verksamhetsbeskrivning 

Nämnden för omsorg och stöd har som syfte att leverera vård-, stöd- och 

omsorgstjänster. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom 

äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal hälso- och sjukvård skapas 

förutsättningar som gör att verksamheten bättre kan tillgodose behov hos 

medborgare som är i behov av vård, stöd och omsorg. 

Huvuduppdrag Hälsa, som är nämndens tjänsteorganisation, består av fyra 

verksamhetsområden; hemtjänst, särskilt boende för äldre, verksamhetsområdet för 

personer med funktionsnedsättning och slutligen uppdrag och stöd. Uppdrag och 

stöd samlar den kommunala hemsjukvården, inklusive rehabilitering och 

hjälpmedel, bemanningsenhet och trygghetsjour. Övergripande finns 

myndighetsenhet och kontoret Hälsa. 
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6.3 Kvalitetsdeklarationer 

God kvalité 

Vad innebär det  

Vi har en öppenhet mellan yrkesgrupper och kompetenser, där vi delar med oss av 

kunskap och erfarenhet som är till nytta för dig. Vi arbetar systematiskt så att din 

vård och omsorg är av god kvalité. 

Vi lovar att  

Att vi samverkar för ditt bästa.  

Vi förväntar oss detta av dig  

Vi förväntar oss att du ger oss tillåtelse att samverka om dig mellan våra 

yrkesgrupper, och vid behov med dina närstående. Du behöver återkoppla dina 

förväntningar till oss för att vi ska kunna ge dig insatser av god kvalité. 

Trygghet 

Vad innebär det  

Du är viktigt för oss och vårt mål är att du ska känna dig trygg med den vård och 

omsorg vi ger dig. 

Vi lovar att  

Vi gör vårt yttersta för att hålla det vi kommit överens om och informerar vid 

eventuella förändringar. Personal använder arbetskläder samt namnbricka eller id-

bricka så att du vet vilka vi är när vi kommer. 

Vi förväntar oss detta av dig 

Att du godkänner de eventuella förändringar som vi kan behöva göra i omsorgen 

kring dig. 

Gott bemötande 

Vad innebär det  

Du blir lyssnad på och möts av empati. I den fysiska omvårdnaden är vi varsamma 

och ödmjuka. 

Vi lovar att  

I våra möten med dig ska vi vara lyhörda för dina behov, visa omtanke och 

uttrycka oss på ett respektfullt sätt. 

Vi förväntar oss detta av dig 

Vi förväntar oss att du har förståelse för att det ibland blir fel i mötet med dig.  
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Om det blir fel vill vi att du då hjälper oss och berättar var det gick fel så att vi får 

möjlighet att förbättra oss. 

Individanpassning och delaktighet 

Vad innebär det  

Dina behov är unika. Vi tar hänsyn till dina individuella behov och försöker stärka 

din egen förmåga. 

Vi lovar att 

Att visa intresse, hänsyn och engagemang för att skapa en god relation till dig för 

att just din vård och omsorg ska bli bra. Att vi i all kontakt med dig utgår från de 

resurser och förmågor som du har. Vi anpassar din hjälp utifrån ditt individuella 

behov. 

Vi förväntar oss detta av dig 

Att du använder dina resurser och förmågor till att göra det du kan. 

Meningsfullhet och sammanhang 

Vad innebär det  

Vi hjälper dig så att ditt liv fortsätter vara meningsfullt och att du har en hanterbar 

vardag. 

Vi lovar att  

Vi frågar dig kring hur du vill leva ditt liv utifrån de förutsättningar som finns, och 

vad vi utifrån detta, kan göra för att du ska känna meningsfullhet. 

Vi förväntar oss detta av dig  

Att du delar med dig till oss i en pågående dialog om vad som ger dig 

meningsfullhet.  

Självbestämmande 

Vad innebär det  

Du ska ha möjlighet att påverka på vilket sätt vi utför insatsen, samt att så långt det 

är möjligt påverka vid vilken tid vi utför insatsen.  

Vi lovar att  

Vi lovar att vara lösningsfokuserade för att möta dina behov och önskemål på bästa 

sätt. 
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Vi förväntar oss detta av dig 

Vi förväntar oss att du, utifrån ditt biståndsbeslut, berättar för oss hur du vill ha din 

hjälp utförda. 

Privatliv och personlig integritet 

Vad innebär det  

Vi ska respektera dina behov och sträva efter att tillgodose dina önskemål kring hur 

du vill ha det i ditt hem i med hänsyn till vem du är. 

Vi lovar att  

Vi visar respekt och är lyhörda inför hur du är som person och gällande din 

personliga sfär. 

Vi förväntar oss detta av dig 

Vi förväntar oss av dig att din bostad är utformad så att den uppfyller en god 

arbetsmiljö för personalen. Det kan till exempel innebära att du behöver ta emot 

olika typer av hjälpmedel, möblera om, se över ytterbelysning, samt att du inte 

röker den stund som vi är hos dig. 

Funktionsstöd 

Bostad med särskild service enligt LSS 

Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan 

inom en vecka från det att du har flyttat in. 

Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen 

fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det 

redan ingår personalstöd. 

Daglig verksamhet enligt LSS 

Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella 

önskemål och behov. 

Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga 

verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din 

fortsatta personliga utveckling. 

Korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS 

Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande 

utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. 
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6.4 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -811 853 -830 333 -830 333 -830 333 

De ekonomiska förutsättningarna för nämnden innebär krav på omställning. 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har sedan flera år 

tillbaka ett stort underskott. En ny åtgärdsplan är framarbetad för att verksamheten 

på tre år ska kunna nå en budget i balans. Samma verksamhet ser också betydande 

volymökningar inom såväl barnärenden som inom personlig assistans. 

Volymökningarna är kostnadsdrivande och medför att underskottet inte minskar i 

samma takt som åtgärderna i planen genomförs. 

För år 2021 får Nämnden för omsorg och stöd 13,5 mnkr från kommunens interna 

resursfördelningsmodell. Utrymmet är relaterat till volymökningar för personer 

som är 65 år och äldre. Under hösten förväntas Riksdagen besluta om en 

äldreomsorgssatsning som avser stärka kommunernas resurser för äldreomsorg 

avsevärt. För Ängelholms del handlar det om preliminärt om 20,2 mnkr årligen 

från och med 2021 i generell satsning och 17,1 mnkr för kompetensutveckling 

2021. 

Utifrån de nya förutsättningar, såväl ekonomiska, verksamhetsmässiga förändringar 

och kvalitetssatsningar, har nedanstående justeringar arbetats in i budgeten. 

För att konverteringen av korttidsplatser inom särskilt boende fullt ut ska 

genomföras behöver den kontinuerliga avlastningen på Viktoriagården förstärkas 

med fyra platser. De extra platserna kräver en höjd bemanning såväl dag, kväll som 

natt. 

På området Sommarsol i Vejbystrand flyttade verksamhetsområdet för personer 

med funktionsnedsättning in två gruppbostäder, 12 platser totalt, i nya lokaler 

under våren 2020. Platserna används för såväl hemtagning av externa placeringar 

som till personer som väntat på gruppbostad, men också för personer som tidigare 

bodde på Viktoriagårdens gruppbostad. Tre av platserna har under 2020 saknat 

finansiering. 

På drygt ett år har antal beslut om bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar enligt LSS 9:8§ gått från noll till tre ärenden. För 2021 medför detta en 

utökad kostnad.  
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Nämnden för omsorg och stöd har beslutat att i ytterligare ett år, på tre nya 

särskilda boenden för äldre, tillämpa ett koncept liknande det som Ung Omsorg 

bedriver. 

På trygghetsboendena i Ängelholms kommun, två bolagsdrivna och två 

kommunala, finns trygghetsvärdar till stöd för boende och verksamhet. Nämnden 

ska subventionera kostnaden för trygghetsvärdarna under 2021-2022 utifrån en 

utfasningsmodell. 2023 ska subventionen avslutas i sin helhet. 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning öppnar i april 2021 

en ny gruppbostad med sex platser på området Saftstationen i Ängelholm. 

Platserna är en utökning av befintligt boendebestånd och är avsett för personer 

som väntar på plats på gruppbostad. I april 2022 tillkommer ytterligare sex platser 

på Saftstationen, driftkostnader för detta behöver beaktas inför budget 2022. 

Planering och arbete för ett nytt särskilt boende för äldre på området Fridhem i 

Ängelholm pågår. Platserna på boendet kommer dels ingå i renoveringsplanen men 

också täcka det ökade behovet av plats på särskilt boende som är en följd av den 

demografiska utvecklingen. Det nya boendet planeras vara inflyttningsklart i början 

av 2023. Driftkostnader för boendet behöver beaktas inför budget 2023. 

Nya lagkrav, avtal och reformer 

LSS-utredningen föreslår omfattande ändringar som vid ett införande kommer att 

påverka Hälsas verksamhet. Utredningen föreslår bland annat tre nya LSS-insatser 

och förändrad ansvarsuppdelning mellan stat och kommun. Förändringarna förslås 

träda i kraft under januari 2022. 

Att heltid blir norm inom vård- och omsorg är en viktig fråga för framtiden. Heltid 

som norm är ett led i arbetet för att locka fler att arbeta inom vård- och omsorg 

men också ett sätt att öka jämställdheten. Nu pågår arbete för omställning och 

införande av heltid succesivt till maj 2021. 

För att stärka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg samt för att öka 

attraktiviteten inom undersköterskeyrket är såväl utbildning som eventuell yrkestitel 

under betänkande. 

En överenskommelse mellan staten och SKR om att strategiskt och långsiktigt 

bygga upp en samsyn kring hälso- och sjukvårdens utmaningar. I fokus är 

samverkan mellan regioner och kommuner, och målet är att patienter ska få en god, 

nära och samordnad vård för en stärkt hälsa.  
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Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en 

gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Det handlar om att Sverige ska 

vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med 

hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas 

och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.  

Åtgärder för en budget i balans 

Sammantaget står huvuduppdrag Hälsa inför en rad olika utmaningar och 

verksamhetsförändringar vilket ställer krav på anpassning och omprioritering av 

verksamheten. Kvalitén ska bibehållas samtidigt som verksamheten behöver 

utvecklas för att möta framtidens krav. För att möta ovan beskrivna förändringar i 

verksamheten har en ett antal åtgärder utarbetats för en budget i balans under 

2021-2023.  

Heltid som norm möjliggör en förändrad bemanningsprocess. Behov av 

timanställda och poolpersonal kommer minska, varför tillsvidareanställd 

poolpersonal föreslås ingå i ordinarie bemanning. Åtgärden innebär minskade 

kostnader för kringtid avseende bland annat sjuklöner, möten, utbildning och 

körning. 

Den digitala transformationen kräver en anpassad organisation. Idag utförs 

installationer och uppföljning av teknik, så som bland annat trygghetslarm, digitala 

lås och signeringslistor av flera olika verksamheter. Genom att samordna arbetet 

kan installationsprocesser inom välfärdsteknik optimeras. 

Sedan ett år tillbaka finns en kurator som vänder sig till brukare inom 

äldreomsorgen. Då verksamheten inte är reglerad enligt lag och flera av insatserna 

egentligen ligger inom ramen för Region Skånes uppdrag gör nämnden 

bedömningen att tjänsten som kurator kan avvecklas. 

Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning finns en tjänst, 

kallad fritiden, som syftar till anordning av fritidsaktiviteter för personer inom LSS-

verksamheten. Genom ett förändrat arbetssätt kan fritidsaktiviteterna istället 

planeras och anordnas av medarbetare som finns i verksamheten där målgruppen 

finns. Utifrån det föreslagna arbetssättet kan verksamheten utvecklas. 
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6.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudget     

Projekt nr Projektnamn 2021 2022 2023 

95275 Larmanläggningar vårdboende 700 700 700 

95354 Inventarier funktionsstöd 500 500 500 

95265 Inventarier Hälsa 500 500 500 

95205 Inköp tekniska hjälmedel 300 300 300 

95278 IT Äldrevården 900 900 900 

  Summa: 2 900 2 900 2 900 

Nämnden för omsorg och stöds investeringsbudget består av investeringsmedel för 

larmanläggningar på vårdboende, inventarier och digitaliseringsinvesteringar. 

6.6 Uppdrag 

• Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för 

språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen för det 

statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30. 
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7 Samhällsbyggnadsnämnden 

7.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

• Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Effektiva verksamheter 

• Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv 

verksamhet. 

• Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

Medskapande medarbetare 

• Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

• Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid. 

7.2 Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planeringen av användningen av mark och 

vatten. Nämnden har ansvar för kommunens samlade infrastruktur och ska verka 

för en god energiplanering och energi-hushållning, och för en god trafikplanering 

och trafikförsörjning i kommunen. 

Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden en rad andra ansvarsområden: fysisk 

planering (detaljplaner enligt PBL), bygglov, kart- och mätverksamhet, 

strandskyddsdispenser, myndighetsutövning i vissa trafik- och byggfrågor, 

kollektivtrafik, enskilda vägar, teknisk förvaltning av t.ex. gator, parker, broar, 

stränder och offentliga toaletter, måltidsverksamheten samt lokalvård av 

kommunala lokaler. Nämnden har också ansvar för att genomföra investeringar i 

kommunens tekniska anläggningar samt att förvalta de fastigheter och anläggningar 

som behövs för den tekniska försörjningen. 
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7.3 Kvalitetsdeklarationer 

Vattenförsörjning 

• Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på 

vattenförsörjningen.  

Stränder, parker och grönytor 

• De offentliga toaletterna vid stränderna städas och kontrolleras dagligen. 

• Minst en badplats i kommunen är tillgänglighetsanpassad.  

• Stränderna vid Klitterhus, Råbocka och Sibirien städas från skräp dagligen 

under perioden 16 juni till 31 augusti. 

• Vi tömmer papperskorgar minst en gång per vecka under sommarhalvåret och 

minst var fjortonde dag under vinterhalvåret. 

Bygglov 

• Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor efter det att ansökan är komplett. 

• Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den lagstadgade tidsgränsen på 10 

veckor ska sökanden snarast och senast inom utlovad handläggningstid få ett 

förlängningsbeslut som förklarar orsaken till förseningen. 

• Vid anmälningsärenden ska startbesked ges inom fyra veckor. 

• Sökanden ska ges möjlighet att ta del av beslut i sitt ärende inom fem 

arbetsdagar efter det att beslutet har justerats eller delegationsbeslut har fattats. 

7.4 Driftbudget 

Skattefinansierad verksamhet 

Driftbudget, skattefinansierad verksamhet     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -99 588 -105 504 -105 054 -105 054 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en revidering av taxan för parkering. 

Förslaget innebär att den första timmens parkering görs avgiftsfri, att timavgiften 

höjs med 2 kr inklusive moms i samtliga zoner, och att avgiften för månadskort 

höjs med 50 kr inklusive moms. Nettoeffekten av dessa förändringar beräknas bli 

ett intäktsbortfall på 0,5 mnkr. Detta kompenseras genom att budgeten för i 

huvudsak vinterväghållning justeras ned med motsvarande belopp.  
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Sedan beräkningsreglerna för bidrag till enskilda vägar ändrades för några år sedan 

går en allt större del av budgeten till driftsbidrag jämfört med tidigare. Av den 

kommunala budgeten på 4,1 mnkr går en allt mindre del till särskilda bidrag, 

samtidigt som antalet ansökningar för sådana åtgärder ökar. Nämnden tillförs 

därför 1,2 mnkr årligen från och med 2021 jämfört med budgetdirektiven. 

Behovet av underhåll och säkerhetsarbete på kommunens lekplatser har ökat. För 

att möta behovet tillförs nämnden 0,2 mnkr årligen från och med 2021.  

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -7 400 2 700 0 -2 700 

Vid ingången till år 2020 finns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,2 mnkr i 

förutbetalda avgifter, det vill säga en skuld på detta belopp till VA-abonnenterna. 

Under 2020 väntas ett negativt resultat bland annat som en följd av ökade 

avskrivningar. Skulden till VA- abonnenterna beräknas vara i stort sett återbetald 

vid utgången av 2020. För att underskotten inte ska öka kommande år behöver 

intäkterna från brukarnas avgifter öka genom taxehöjning.  

Anledningen är främst att investeringarna har varit stora de senaste åren, främst 

utbyggnaden av avloppsreningsverket och utökad kapacitet i ledningsnätet. År 

2016-2019 var den genomsnittliga investeringsvolymen 94,5 mnkr per år, vilket är 

mer än det finansieringsutrymme (avskrivningar) som verksamheten har. Som en 

följd av detta har upplåningen ökat från 322 mnkr vid utgången av 2015 till 642 

mnkr vid slutet av 2019, vilket påverkar räntekostnaderna. Avskrivningarna har 

stigit från 14,3 mnkr år 2015 till 22,5 mnkr år 2020.  

Investeringstakten kommer även de närmaste åren vara hög. Det medför att 

nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. Den taxehöjning som nu 

föreslås tar sikte på att täcka underskotten de närmaste tre åren. Resultatbudgeten 

beräknas därför bli positiv år 2021 och i motsvarande mån negativ år 2023.  

I arbetet med att ta fram en budget för kommande år har också en översyn gjorts 

av kostnadssidan i verksamheten. Effektiviseringar om cirka 1,4 mnkr har räknats 

in i förslaget till budget.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige höja 

brukningsavgifterna i VA-taxan. Taxehöjningen görs på spillvattendelen då de 
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största kostnadsökningarna har kommit i denna del i form av till exempel 

utbyggnaden av reningsverket. För ett villahushåll blir konsekvensen att den fasta 

avgiften inklusive moms höjs från 2 450 kr per år till 2 960 kr per år och den rörliga 

från 23,75 kr till 27,44 kr per m³. Med en normal förbrukning ökar den totala 

kostnaden med 1 060 kr per år för denna hushållstyp. 

7.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudget     

  Skattefinansierat Avgiftsfinansierat   

Projekt 
nr 

Projektnamn 2021 2022 2023 2024- 
Projekt-
anslag 

2021 2022 2023 2024- 
Projekt-
anslag 

90155 Utveckling av Rönneå       500 200 2 500               

90157 Dubbelspårsutbyggnad 250 250 250         5 000     

90166 Sibirientunneln            1 000 15 300     16 300           

91100 Transportmedel o maskiner  4 000 4 000 5 000               

91101 Robotgräsklippare     800               

91103 Ny lokal, Intraprenad 1 000                   

91104 Fossilfria transportmedel 1 000 1 000 1 000               

91110 Arbetsmiljöinvestering     200 200 200               

91111 Gata mindre ombyggn        500 1 000 1 000               

91450 Gång- och cykelvägar       3 500 2 000 500               

91511 Ny/ombyggnad busshållplats 0 1 500 1 500               

91560 Broar och konstbyggnader       2 000 2 000 2 000               

91576 Gc-väg Hjärnarp Svenstorp 500 2 500     3 000           

91593 Tillgänglighetsanpassn off 0 100 100               

91650 Gatubelysning upprustning  3 500 3 500 3 500               

91669 Trafiksignaler             0 100 100               

91700 Parker,upprustning         1 300 1 300 1 300               

91800 Lekplatser, anläggn o inventarier 2 500 3 000 3 000               

91926 Stortorget   500 2 000 2 000 4 500           

91941 Vägvisn skyltning Ängelholm 0 100 0               

91957 Kristian II:s väg ombygg   0 0 0       500   5 000 5 500 

91958 Klippanvägen ombyggnad     3 000 0 0     3 000         

91960 Ombyggnad runt Villanskolan 0 0 0         3 000     

91970 Asfaltsplan                16 000 13 230 16 000               

92000 Badstränder,upprustning    250 500 250               

92010 Strandberedning            500 1 200 350               

92015 Översvämningsåtgärder 500 500 1 000               

92016 Upprustn offentliga toaletter 0 2 000 1 700               

92018 Bulleråtgärder 500 500 500               

92540 Storköksutrustning,utbyte  500 600 600               

92550 Inventarier lokalvård      500 500 500               

93502 Kronotorpsomr VA           0 0 0     10 000 1 000     11 000 

93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 0 0 0     1 000 1 000 1 000     

93602 S:a Strövelstorp Sjöcrona mfl 0 0 0     500 5 000 5 000 500 11 000 

93630 Errarpsvägen, VA           600 0 11 000 5 000 16 600           

93679 Oföruts omläggn/akuta insatser 0 0 0     3 000 3 000 3 000     

93692 VA-sanering Nya Torg 0 0 0         500 20 000 20 500 
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Investeringsbudget     

  Skattefinansierat Avgiftsfinansierat 

Projekt 
nr 

Projektnamn 2021 2022 2023 2024- 
Projekt-
anslag 

2021 2022 2023 2024- 
Projekt-
anslag 

93710 VA, underhållsplan         0 0 0     2 000 3 000 1 000     

93710 Magnarps vattenverk             5 000 15 000 4 000 24 000 

93927 Storgatan (Danielslundsg norrut) 0 0 0       500       

93928 Södra vägen 500                   

93930 Garvaregatan                 250                 

93934 Villandsgatan Munka VA 1 000 100 0     5 000         

93935 Haradal VA                           10 000 0 10 000 10 000 30 000 

93938 Ahlefelds gata m fl           500         

93939 Svedjegatan m fl           5 000 5 000     10 000 

96007 Småbåtshamnar 4 000 5 000 5 000               

98002 Laserscanning 0 0 600               

98007 Mätinstrument 550 350 550               

98008 UAS Drönare                0 100 0               

98009 3D-införande               300 600 200               

99101 S1, Munka Ljungby-E6             1 000 10 000 14 000 25 000 

99102 S4-Strövelstorp-SPU20                20 500 2 000     22 500 

99116 ARV-Avloppsreningsverk               2 000 2 000 1 000     

99123 SPU20-Vilhelmsfält                   6 000         

99130 Stora VA VPU trycksteg/reserv           1 000 5 000 4 000 5 000 15 000 

99965 Strandfodring 0 0 1 500 10 500 12 000           

99966 P-ledningssystem   2 000                 

99967 Ängelholmsförslaget 500 500 500               

99968 Gc-vägar, landsbygd   5 000 10 000               

99981 Mindre VA-saneringar               500     

99984 Tryckledning Spannarp/Ausås           500 5 000     5 500 

99990 Stenvalvsbro Munka-Ljungby 1 500                   

99997 GC mindre ombyggnader   500 500               

99998 Smart city   290                 

99999 Stig / spång till Rönneholm 500                   

Stationsområdet                     

91540 Bussangöring Stationen 1 000 0 0               

98852 Norra plattformsförbindelsen 0 0 2 000               

91541 Gc-tunnel, stationen 500 4 750 0   5 250           

91542 Plattformsförbindelse, stationen 0 500 0               

Ängelholmspaketet                     

90009 Ängelholmspaketet utredning 600 600 0               

90156 Bro över Rönne å vid Hembygdsp. 1 700 15 200     16 900           

90256 Utveckling växthustomten 400 600 500   1 500           

91500 Cykelpassager 1 000 1 000 1 000               

99991 Klippanvägens förlängning 2 350 7 350 37 800 37 500 85 000           

99992 GC-väg Skepparkroksvägen 2 000 0 0               

99993 Åsbogatan etapp 2 inkl. GC-väg 250 3 500 0   3 750           

99994 Skolgatan inkl. GC-väg 0 0 600 6 700 7 300           

99995 Cykelfaciliteter 250 250 250               

99996 Cykelservicestation 0 0 1 000               

  Summa 63 000 106 020 118 650 61 700 172 100 70 000 39 000 59 000 58 500 180 000 
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Större investeringsprojekt under i den skattefinansierade verksamheten är 

infrastrukturprojekt relaterade till Ängelholmspaketet, stationsområdet och 

asfaltsplan. Flera stora VA-projekt planeras också för 2021-2023. 

7.6 Uppdrag 

• Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till 

samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. 

Återrapporteras senast 2021-06-30. 

• Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av 

idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras senast 2021-04-

30. 

• Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen. 

Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras 

Hembygdsparken som ett bidrag. Återrapporteras senast 2021-06-30. 
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8 Nämnden för kultur, idrott och fritid 

8.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

• Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Effektiva verksamheter 

• Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv 

verksamhet. 

• Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade 

mötesplatser. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

• Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället. 

Medskapande medarbetare 

• Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

8.2 Verksamhetsbeskrivning 

Nämnden ska verka för en god kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i hela 

kommunen. I nämndens ansvarsområden ingår kommunens 

folkbiblioteksverksamhet, kulturskolan, uthyrning av lokaler avsedda för kultur-, 

idrotts- och fritidsverksamhet, samt att driva och utveckla lokaler och anläggningar 

inom verksamhetsområdet. Nämnden är huvudman för kommunens fritidsgårdar 

och ska bedriva riktad barn- och ungdomsverksamhet. 

Därutöver ansvarar nämnden för bidrag till föreningar, studieförbund och övriga 

organisationer, beslut om pris och stipendier inom kultur och idrott, samt inköp 

och förvaltning av konst. Nämnden ska också verka för att bevara byggnader och 

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Nämnden beslutar om namn på 

offentliga platser och håller i kommunens egna evenemang som till exempel 

Ljusfesten. 
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8.3 Kvalitetsdeklarationer 

Fritidsgårdsverksamhet 

• Vi erbjuder en miljö där alla visar respekt för varandra. 

• Vi erbjuder en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak. 

• Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. 

Simskoleverksamhet 

• Vi erbjuder elever på simskolan utveckling under ledning av en 

utbildad/certifierad simlärare. 

• Vi erbjuder elever en undervisning under lekfulla former. 

• Vi erbjuder elever simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår 

och sommar. 

Bibliotek 

• Vi erbjuder besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. 

• Vi erbjuder harmoniska och kreativa miljöer.  

• Vi erbjuder digital och analog hjälp med medie- och informationskunskap. 

• Vi erbjuder digitala och analoga kulturupplevelser 

Kultur i skolan 

• Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som 

fördelas jämnt till alla elever i grundskolan.  

• Vi erbjuder elever kulturupplevelser som i första hand ges på professionella 

arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. 

Järnvägens Museum 

• Vi erbjuder insikt och upplevelser kring Järnvägens betydelse i dåtid, nutid och 

framtid. 

• Vi erbjuder nya och återkommande besökare en genomtänkt och aktuell 

upplevelse. 

• Vi erbjuder levandegjorda utställningar genom muntligt berättande och olika 

aktiviteter som ger upplevelse och lärande. 

• Vi erbjuder en välkomnande entré för alla och en butik och café som har ett 

brett och prisvärt sortiment som inspirerar till besök. 
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8.4 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -134 277 -136 406 -135 906 -135 906 

Nämnden har kostnadsuppräkningar till år 2021 för vissa skötselavtal. 

Kostnadsökningarna finansieras genom att ett hyresbidrag till en förening 

försvinner för en uppsagd lokal. 

Nämnden tillförs 0,5 mnkr år 2021 för en tjänst som evenemangskoordinator. 

För att kunna utöka aktiviteterna på Kulturskolan tillförs nämnden 0,25 mnkr 

årligen från och med 2021. Nämnden får också ett uppdrag att se över utbudet av 

aktiviteter och tjänsteplaneringen inom Kulturskolan. 

För att säkra bemanningen för Havslivräddarna på nuvarande nivå tillförs nämnden 

0,1 mnkr årligen från och med år 2021. 

För att nämnden ska kunna fortsätta med gratis sommarlovsaktivitet tillförs 

nämnden 0,35 mnkr årligen från och med 2021. Detta eftersom den tidigare statliga 

finansieringen har upphört. 
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8.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudget     

Projekt nr Projektnamn 2021 2022 2023 

94694 Inventarier Kulturskola 100 100 100 

96182 Inventarier fritidsgårdsverksamhet 100 100 100 

96185 Upprustning IP med skötselbidrag 500 1 000 1 000 

96200 Projektering/oförutsedda investeringar 400 400 400 

96201 Skåneleden   300   

96205 Vejby IP 200 4 800   

97010 Inventarier bibliotek      7 800     

97022 Bokbuss 2 500     

97100 Konstinköp                 200 200 200 

97103 Allmänkultur, inventarier  100 100 100 

97610 Inventarier Järnvägens Museum 500 500 500 

97200 Konstnärlig gestaltning  1 000 1 000 1 000 

99973 Strövelstorps IP     700 

99975 Utegym/aktivitetsyta Strövelstorp   400   

99976 Toalett skateparken 0     

99977 Stor släpvagn/skåp 100     

99978 Teknik, ljud, ljus 100 100 100 

99979 Ombyggnad/omgestaltning närbibliotek   750 750 

  Summa: 13 600 9 750 4 950 

De större investeringsprojekten i nämndens budget är nya inventarier till 

stadsbiblioteket efter renoveringen (7,8 mnkr år 2021) samt en ny bokbuss som 

ersätter den gamla (2,5 mnkr år 2021). 

8.6 Uppdrag 

 Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av 

aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. Återrapporteras senast 

2021-06-30. 
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9 Miljö- och tillståndsnämnd 

9.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda 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 en mer effektiv 

verksamhet. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

• 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. 

9.2 Verksamhetsbeskrivning 

Miljö- och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och en hållbar 

samhällsbyggnad och bevaka kommunens miljövårds- och naturvårdspolitik. 

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning utifrån miljöbalken 

(med undantag av strandskyddsdispenser), livsmedelslagstiftningen, 

tobakslagstiftningen och alkohollagen. Nämnden ansvarar även för 

myndighetsutövning över försäljning av vissa receptfria läkemedel, strålskydd, 

smittskydd, internationella hot mot människors hälsa, sprängämnesprekursorer, 

skyddsjakt, flytt av skrotbilar, kameraövervakning, hemvärn och lotteri. 
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9.3 Kvalitetsdeklarationer 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

• Beslut i tillståndsärende ska fattas inom sex veckor. 

• Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet ska fattas inom sex 

veckor. 

Livsmedelskontroll 

• Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor. 

9.4 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -11 626 -11 869 -11 644 -11 644 

Den tjänst som miljöutvecklare som nämnden under 2020 fick tillfällig finansiering 

för kommer att förlängas även under 2021. Tjänstens huvudsakliga inriktning är att 

söka externa bidrag till olika miljö- och naturvårdsprojekt och bedömningen är att 

även personalkostnaden kommer att kunna rymmas inom de bidrag som förväntas 

bli beviljade.  

En handläggartjänst på enheten för Natur och ekologisk hållbarhet omvandlas till 

en chefstjänst som även verkar operativt inom verksamheten. Förändringen ryms 

inom budget. 

Samtliga taxor inom Miljöenhetens verksamhetsområde innehåller bestämmelser 

om att avgifterna årligen ska justeras med uppräkning av taxor med Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Preliminärt PKV för 2021 är 2,0 %, vilket 

motsvarar en intäktsökning på 131 tkr. 

För att öka hållbarhetsperspektivet i kommunens upphandlingar startas ett 

samarbete med Helsingborgs kommun. Syfte är att utveckla miljökraven och följa 

upp dessa. Ängelholm kommer därför att delfinansiera en tjänst som placeras i 

Helsingborg. Nämnden tillförs 0,3 mnkr årligen för att delfinansiera tjänsten. 

För att ta fram skötselplan och underlag för beslut om inrättande av naturreservat 

Nöttaskogen behövs konsultinsatser. Nämnden tillförs 45 tkr år 2021 för att 

finansiera kostnaden. 
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För att få ett fullgott beslutsunderlag inför beslut om framtida användning av 

Kronoskogen och Nybroskogen behövs konsultinsatser. Arbetet ska omfatta 

sammanställning av befintliga inventeringar och utförande av kompletterande 

inventeringar. Nämnden tillförs 130 tkr år 2021 för att finansiera kostnaden. 

Nämnden ska också kartlägga alla utsläpp i Ängelholms kommun genom att ta 

fram en koldioxidbudget. För uppgiften tillförs nämnden 50 tkr år 2021. 

9.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudget     

Projekt nr Projektnamn 2021 2022 2023 

98102 Digitalisering 150 150 150 

98103 Stängsling jätteloka 150 150 150 

  Summa: 300 300 300 

Investeringsbudgeten består av två projekt, dels ett projekt för IT-investeringar och 

dels ett projekt för stängsling för bekämpning av jättelokan.  
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10 Valnämnden 

10.1 Verksamhetsbeskrivning 

Nämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen skall fullgöras av valnämnd, däri 

ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 

regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid 

eventuellt förekommande folkomröstning. 

10.2 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) 0 0 -500 0 

Inga allmänna val är planerade under 2021 och 2023. För år 2022 är det val till 

riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.  
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11 Överförmyndarnämnden 

11.1 Utvecklingsmål 

Medborgarfokus 

• Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

• Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Effektiva verksamheter 

• Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv 

verksamhet. 

• Arbeta för en god tillgång till gode män. 

Samhällsutveckling 

• Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. 

• Kommunens befolkning ska öka. 

• Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare. 

Medskapande medarbetare 

• Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

11.2 Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner.  

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att ha tillsyn över förmyndare, gode 

män och förvaltare. Tillsynen sker främst genom granskningar av 

redovisningshandlingar. Nämnden har att bevaka underårigas, funktionsnedsatta, 

sjukas och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina 

personliga, juridiska eller ekonomiska angelägenheter, ska få hjälp med detta av en 

lämplig, förordnad ställföreträdare. 

11.3 Driftbudget 

Driftbudget     

tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

 2022 
Plan 

2023 

Driftbudget (tkr) -4 703 -5 305 -5 055 -4 805 
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Nämnden fick till budgetåret 2020 en ökning i sin budgetram med 0,5 mnkr, vilket 

har gjort att nämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Detta 

tillskott låg inte med i budgetramen för 2021 samt för planåren 2022-2023. 

Överförmyndarnämnden tillförs nu 1,0 mnkr i en generell förstärkning för år 2021 

jämfört med budgetdirektiven. Detta förväntas leda till att årsräkningarna blir 

granskade i tid samt att ge förutsättningar för att rekrytera nya och behålla 

befintliga ställföreträdare. 

På några års sikt kan institutet med framtidsfullmakt leda till lägre kostnader och 

minskat behov av ställföreträdare. Ett fortsatt arbete med digitaliseringsutveckling 

ska på sikt leda till lägre kostnader och mer automatiserade processer. Därför 

trappas budgetförstärkningen av och 0,75 mnkr tillförs år 2022 och 0,5 mnkr år 

2023. 
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12 Finansiering och verksamhetsgemensamt 

Sammanställning (tkr) 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 1 988 514 1 997 942 2 065 460 2 151 639 

Generella statsbidrag 437 522 549 380 571 637 581 914 

Finansiella intäkter 29 734 29 984 30 484 30 584 

Finansiella kostnader -3 602 -2 333 -2 753 -3 422 

Kalkylerade kapitalkostnader 16 335 14 429 11 429 6 429 

Personalomkostnader och arbetsgivaravg. 101 525 103 525 105 525 107 525 

Pensionskostnader -135 679 -132 529 -139 026 -139 327 

Förändring semesterlöneskuld -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Övriga gemensamma kostnader -1 652 -7 174 -3 173 -2 272 

 Summa 2 427 697 2 548 224 2 634 583 2 728 070 

12.1 Skatteintäkter 

Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2021 

gäller att taxeringsutfallet för 2019 års inkomster räknas upp med prognoser för 

skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2020 och 2021. 

Prognoserna görs av SKR. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när 

taxeringen av 2021 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2022 och den 

görs på riksnivå.  

Skattesatsen för år 2021 är 20,49 procent, vilket oförändrat jämfört med år 2020.  

12.2 Generella statsbidrag 

Syftet med skatteutjämningssystemet är att utjämna skillnader i skatteinkomster 

(inkomstutjämning) och skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning).  

Inkomstutjämningen innebär att det stora flertalet av kommunerna erhåller ett 

statligt bidrag, inkomstutjämningsbidrag, som beräknas med utgångspunkt i 

skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft. Skattekraften definieras som 

skatteunderlaget utslaget på samtliga invånare i kommunen eller riket. Den 

garanterade skattekraften uppgår till 115 procent av medelskattekraften.  

Garantinivån ändras inte oavsett om staten har råd att upprätthålla garantin eller 

inte. Regleringsbidrag respektive regleringsavgift finns för att finansiera statens 

kostnader för att upprätthålla garantinivån. Regleringsbidraget/avgiften blir 

skillnaden mellan kostnaden för att upprätthålla garantinivån och det statsbidrag 

som finns avsatt i statens budget. Den beslutats årligen av staten och utgår i kronor 

per invånare. 



 

54 (58) 

Kostnadsutjämningen ska baseras på mätbara och opåverkbara faktorer, som mäter 

strukturella kostnadsskillnader. Kompensation ska inte göras för skillnader i 

servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. 

Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS innebär en avgift för 

Ängelholms del. 

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal 

fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2021 bygger på en prognos för avgiften som 

tagits fram av SCB.  

I de generella statsbidragen ingår också flera generella satsningar som riksdagen har 

beslutat om. Både för år 2020 men också under 2021-2022 med koppling till 

Covid-19 pandemin. En del av satsningarna är beständiga medan andra endast 

avser ett eller ett fåtal år. Alla kända statsbidrag fram till början av oktober 2020 är 

medräknade i budgeten. Även de som är aviserade och förväntas beslutas av 

riksdagen senare under 2020.  

12.3 Finansiella intäkter 

De finansiella intäkterna består av bland annat avkastning på kapitalet för  

pensionsmedlen. Medlen kommer från början från försäljningen av Ängelholms 

Energi AB och ska i sin helhet användas för täckande av framtida 

pensionsåtaganden. Medlen är placerade i intern utlåning till va-verksamheten samt 

aktie- och räntefonder. 

Vid extern finansiering tecknar kommunen borgen för de kommunala bolagen mot 

en avgift, vilket innebär lägre lånekostnader för bolagen.  

Överskottsutdelningen från kommunens långivare Kommuninvest ingår också i 

budgeten liksom aktieutdelning från AB Ängelholmshem.  

12.4 Finansiella kostnader 

De finansiella kostnaderna består i huvudsak av ränta på kommunens låneskuld för 

den skattefinansierade verksamheten. Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest.  

Räntekostnaderna för pensionsskulden som beräknas utifrån prognos från KPA 

samt avgifter till bank, plusgiro och bankgiro ingår också i de finansiella 

kostnaderna. 
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12.5 Kalkylerade kapitalkostnader 

Internräntan budgeteras som en kostnad på verksamheterna och som intäkt på 

finansförvaltningen och är för 2021 satt till 1,25 %. Avskrivningarna på 

genomförda investeringar budgeteras också som en kostnad på respektive 

verksamhet. I planåren 2022-2023 finns medel reserverade för ökade 

avskrivningskostnader i verksamheterna. 

12.6 Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter 

På varje verksamhet där löner eller arvoden budgeteras och redovisas påförs ett 

PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Detta innefattar lagstadgade 

arbetsgivaravgifter, avtalsenliga försäkringsavgifter, kommunal tjänstepension samt 

kostnaderna för den fackliga verksamheten och förmånsportalen. De kalkylmässigt 

fördelade omkostnaderna redovisas här som en intäkt och de externa 

utbetalningarna som kostnader. Följande PO-pålägg tillämpas för 2021: 

40,70 % Kommunala avtal  

31,42 % Förtroendemän, uppdragstagare 

24,26 % Löneskatt pensioner m.m. 

Kostnaderna för den kommunala tjänstepensionen fördelas kalkylmässigt på 

verksamheterna. Som en följd av pensionsavtalen, som är slutna med de olika 

arbetstagarorganisationerna, påförs verksamheterna 8,60 procent på lönesumman i 

kalkylmässigt påslag (8,7 % för år 2020). Procentsatsen ingår i det totala PO-

pålägget som beskrivs ovan. 

Kostnaderna för fackliga företrädare och för förmånsportalen fördelas också på 

samtliga verksamheter via PO-pålägget med 0,43 respektive 0,12 procent på 

utgående löner. 

12.7 Pensionskostnader 

Budgeten för pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA 

(Kommunsektorns Pension AB). Pensionskostnaderna består av olika delar. 

Den största delen utgörs av den avgiftsbestämda delen som gäller från och med 

1998. Årligen utbetalas den andelen av pensionen till det pensionsbolag som 

arbetstagaren väljer. Arbetstagaren kan välja antingen traditionell 

pensionsförsäkring eller fondförsäkring. 

Kommunen redovisar pensionerna enligt blandmodellen, vilket innebär att 

pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen. Pensionerna till de före detta anställda utbetalas av KPA. En 
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förtidsinlösen under 2016 på en del av pensionsskulden (304,4 mnkr av 

ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt) har gjort att denna kostnad minskar 

jämfört med tidigare år.  

För personer som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år avsätter kommunen 

också medel till KPA för förmånsbestämd pension. För personer födda 1986 eller 

senare är också denna del avgiftsbestämd. 

12.8 Förändring semesterlöneskuld 

I samband med bokslutet görs en beräkning av skulden för personalens ej uttagna 

semesterdagar. Skulden förändras beroende på om antalet outtagna semesterdagar 

ökat eller minskat. Löneökningarna gör dock att skulden ökar.  

12.9 Övergripande gemensamma kostnader 

För åren 2021-2023 har reserverats medel för driftbidrag till flygplatsen (2021: 5,2 

mnkr, 2022: 1,2 mnkr, 2023: 0,3 mnkr). Kommunövergripande 

försäkringskostnader ingår också i budgeten. Mer specifika försäkringskostnader 

budgeteras under respektive verksamhet 

12.10 Skattesatser, Ängelholms kommun (%) 

Skattesatser, Ängelholms kommun %   

År Kommun Region Totalt   Riket 

      

2010 19,04 10,39 29,43  31,56 

2011 19,04 10,39 29,43  31,55 

2012 19,04 10,39 29,43  31,60 

2013 19,04 10,39 29,43  31,73 

2014 19,54 10,69 30,23  31,86 

2015 19,79 10,69 30,48  31,99 

2016 19,79 10,69 30,48  32,10 

2017 20,24 10,69 30,93  32,12 

2018 20,24 10,69 30,93  32,12 

2019 20,49 11,18 31,67  32,19 

2020 20,49 11,18 31,67  32,28 

2021 20,49     

      

Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter. 
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13 Resultatbudgetar 

Resultatbudget, Ängelholms kommun     

Tkr   Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter   650 023 659 144 668 366 

Verksamhetens kostnader   -3 035 814 -3 135 731 -3 250 171 

Avskrivningar   -88 983 -93 878 -102 978 

Verksamhetens nettokostnader   -2 474 774 -2 570 465 -2 684 783 

Skatteintäkter   1 997 942 2 065 460 2 151 639 

Generella statsbidrag och utjämning   549 380 571 637 581 914 

Verksamhetens resultat   72 548 66 632 48 770 

Finansiella intäkter   -29 384 -29 784 -29 784 

Finansiella kostnader   -5 833 -6 753 -7 722 

Resultat efter finansiella poster   37 331 30 095 11 264 

Extraordinära poster (netto)         

ÅRETS RESULTAT   37 331 30 095 11 264 
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Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet   

Tkr Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter 570 000 578 000 586 000 

Verksamhetens kostnader -2 985 096 -3 086 387 -3 201 105 

Avskrivningar -63 778 -66 778 -74 778 

Verksamhetens nettokostnader -2 478 874 -2 575 165 -2 689 883 

Skatteintäkter 1 997 942 2 065 460 2 151 639 

Generella statsbidrag och utjämning 549 380 571 637 581 914 

Verksamhetens resultat 68 448 61 932 43 670 

Finansiella intäkter, externa -29 384 -29 784 -29 784 

Finansiella intäkter, från va-verk 600 700 800 

Finansiella kostnader, externa -2 333 -2 753 -3 422 

Resultat efter finansiella poster 37 331 30 095 11 264 

Extraordinära poster (netto)       

ÅRETS RESULTAT 37 331 30 095 11 264 

 

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet   

Tkr   Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter   105 023 106 144 107 366 

Förutbetalda VA-avgifter   -2 700 0 2 700 

Verksamhetens kostnader   -73 018 -74 344 -76 766 

Avskrivningar   -25 205 -27 100 -28 200 

Verksamhetens nettokostnader   4 100 4 700 5 100 

Finansiella intäkter, externa   0 0 0 

Finansiella kostnader, externa   -3 500 -4 000 -4 300 

Finansiella kostnader, interna   -600 -700 -800 

Resultat efter finansiella poster   0 0 0 

Extraordinära poster (netto)         

ÅRETS RESULTAT   0 0 0 

 



Förslag driftbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv i maj

Skattefinansierad verksamhet

2021 2022 2023

Resultatnivå budgetdirektiven 23 453        28 479        37 138        

Utökning av revisionens budget förslag från KF:s presidie 100 -             100 -             100 -             

Ny skatteunderlagsprognos, augusti 1 013           5 763           9 871           

Ny skatteunderlagsprognos, oktober 28                8 429 -          17 365 -       

Ny pensionsprognos, augusti 15 716        3 658           9 813           

Generella statsbidrag budgetpropositionen 28 801        14 400        

Driftbidrag flygplatsen 5 200 -          1 200 -          300 -             

Nya lokaler, uppdatering av tidplaner och hyresnivåer 5 407           16 124        12 143 -       

Ny resultatnivå 69 118        58 695        26 914        

Föreslagna förändringar

Kommunstyrelsen

KS: Lönereserven central och utrymmet utökas. 11 762 -       15 350 -       15 350 -       

KS: Nya arbetssätt och digitalisering 2 500           5 000           5 000           

KS: Politisk sekreterare 900 -             900 -             900 -             

KS: Utökad evenemangsbudget 250 -             250 -             

KL: Strategiska utredningar 200 -             

KL: Detaljplaner och tillstånd Kallbadhus 1 800 -          900 -             300 -             

SST: Bidrag bredbandsutbyggnad 2 400 -          2 300 -          

SST: Licenskostnader intranät 600 -             600 -             600 -             

SST: Licenskostnader digital kompetensbank 600 -             600 -             600 -             

SST: Platsvarumärke 250 -             250 -             

SST: Internet of Things 100 -             

LOF: Arbetsmarknadsåtgärder/Praktiksamordning inklusive 1,0 tjänst SSA 2 250 -          2 250 -          250 -             

Familje- och utbildningsnämnden

Tillfälligt stöd med anledning av Corona 2 000 -          

Individ- och familj 5 000 -          5 000 -          

Gymnasieskolan 2 300 -          2 300 -          

Flytt av 1,0 tjänst projektledare Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) 250              250              250              

Överförmyndarnämnden

Generell förstärkning 1 000 -          750 -             500 -             

Samhällsbyggnadsnämnden

Bidrag enskilda vägar 1 200 -          1 200 -          1 200 -          

Lekplatser, utökat underhåll och säkerhetsarbete 200 -             200 -             200 -             

Miljö- och tillståndsnämnden

Samarbete för hållbara upphandlingar 300 -             300 -             300 -             

Framtagande av skötselplan för naturreservat Nöttaskogen 45 -               

Inventering av naturvärden i Kronoskogen 130 -             

Kartläggning av utsläpp/koldioxidbudget 50 -               

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid

Ny tjänst som evenemangskoordinator 500 -             

Utökning av aktiviteter på Kulturskolan 250 -             250 -             250 -             

Havslivräddarna 100 -             100 -             100 -             

Sommarlovsaktiviteter 350 -             350 -             350 -             

Summa 37 331        30 095        11 264        

Ytterligare statliga medel till äldreomsorgen 2021 2022 2023

Äldreomsorgslyftet (totalt) 17 145            

Äldreomsorgssatsning 20 194            20 194            20 194            



Förslag investeringsbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv i maj och nämndernas budgetar

Skattefinansierad verksamhet

2021 2022 2023

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 111 680       110 420       110 420       

Familje- och utbildningsnämnden

Inventarier grundskola, tillägg nya skolor enligt FUN:s förslag 15 000         

Samhällsbyggnadsnämnden

Klippanvägens ombyggnad flyttat 25 mnkr till 2020 enligt KF beslut 200825 25 000 -        

Projekt för asfalltsplan utökas från 11 till 16 mnkr år 2021. 5 000           

Justeringar mellan åren SBN:s förslag 2 320           1 150 -          1 170 -          

Tillägg för Ängelholmspaketet enligt SBN:s förslag 8 550           28 500         41 150         

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid

Projekt Vejby IP tidigareläggs 200               4 800           200 -              

Projekt Konstnärlig gestaltning även år 2021 1 000           

Inventarier fritidsgårdsverksamhet 50                 

Upprustning IP med skötsel 500               

Skåneleden 300               

Inventarier Järnvägens Museum 400               150               

Utegym/aktivitetsyta Strövelstorp 400               

Stor släpvagn/skåp 100               

Teknik, ljud, ljus 100               100               

Ombyggnad/omgestaltning närbibliotek 250               350               

Summa 104 350       143 520       166 350       

Avgiftsfinansierad verksamhet

2021 2022 2023

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 75 000         49 000         48 000         

Samhällsbyggnadsnämnd

Förskjutning 1 år Magnarps vattenverk 5 000 -          10 000 -        11 000         

Summa 70 000         39 000         59 000         



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.
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§ 1 Stefan Marthinsson, ekonomichef, informerade om arbetsgivarens förslag till budget för 2021 och 
plan för 2022-2023, som lagts fram av den blågröna majoriteten. Cheferna för huvuduppdragen 
lämnade kompletterade information avseende budgetförslaget för respektive huvuduppdrag. Därefter 
följde dialog om förslaget och det gavs möjlighet att ställa frågor. 

§ 2 Kommunal förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar sina yrkanden enligt bilaga. 

§ 3 Lärarnas Riksförbund förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar yrkanden enligt 
bilaga. 

§ 4 Lärarförbundet förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar yrkanden enligt bilaga. 

§ 5 Vision förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar yrkanden enligt bilaga. (jX.Y 
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§ 6 Arbetsgivaren vidhåller sitt förslag och konstaterar att parterna därmed är oeniga om framlagt 
förlag till Budget 2021 och plan 2022-2023. 

§ 7 Samverkan avslutas i oenighet och enligt dagens datum 2020-10-13. 

Mikael Nyström 
sekreterare 

Lilian Eriksson 
Ordförande 

Justeras: 

o/cMY~ 

Tomas Goldbach, Lärarförbundet 

~Riksförbund 
tf-----
Anders Wollersheim, Vision 



Kommunale 
19 oktober 2020 

Bilaga 

Kommunals yrl<anden./ synpunkter angående förslag-nå hudget 2021 och 
lan 2022-202 från Blågröna (majoriteten) i Ängelholm. 

Gcnet·ella yrkanden/ synpunl<ter: 

Avsätta budget för Heltidsat·bete som norm, annars finns där risk för ett underskott 
i verksamheterna och det får konsekvenser utifrån eventuella besparingar. 

Avsättningen för löner är alldelesför•låqt, dels utifrån 
kompetensförsörjningsplanen och för att göra kommunen till en ath•alctiv 
m·betsqivare där lönen är en viktig del utifrån att behålla och rekrytera 
personal. 

Med besparingarna måste man titta övel' lwalitetsdelclarationerna och 
utveclclingsmålen om dem uer/eligen uppfylls och stämmm• över·ens 
med budgeten. 

Saknar lwnselcvensanaluse1' för· ar·betsmiliön på hela budgeten. 

Höja lwmpetensen på personalen utifrån att vara en ath·aktiv 
m·betsqival'e och möta kundens behov och likaså då också kunna vara mer 
agil i sitt arbetssätt. 

Anställa mer personal i alla verksamheter. Det är för att utveckla och förbättra 
kvaliten och möta dem höga kraven som ställs i dag i verksamheterna. 

Huvuduppdragen: 

Hälsa: 
I dag ser vi att sökande till vård- och omsorgsprogrammet minskar. I 
Ängelholms kommun utbildar vi inte i närheten av det behov som finns inom 
våra välfårdsyrken. 
Rekryteringen av kompetenta undersköterskor är en utmaning. 
Arbetsvillkoren inom vård och omsorg är tuffa och ses som oattraktiva med 
exempelvis delade turer, hög arbetsbelastning, svåra insatser under tidspress, 
låg känsla av delaktighet och svårigheter att få barnomsorg under schemalagd 
arbetstid. Det saknas resurser för att effektivt arbeta med arbetsmiljön. 
Kommunal ser att det missas mycket med exempelvis tillbud och arbetsskador, 
det saknas tid att göra anmälningar, utreda och utvärdera. 

Risk- och lmnsekvensanalys görs på budgetförslaget. Det måste finnas rätt 
förutsättningar för att kunna ldara måluppfyllelse och leva upp till 
kvalitetsgaranti n. 



Avsätta mer till en konkurrenslu·aft lönesättning för att kunna rekrytera 
utbildade undersköterskor med god kompetens. En god kompetens hos 
personalen leder till ökad kvalitet för brukarna och bättre arbetsmiljö för 
personalen. 

Avvecldingen av bemanning/ pool verksamheten kommer att leda till en 
ökad kostnad, som historiken har visat. Har byggt upp och lagt ner denna 
verksamhet ett flertal gånger de sista 20 åren till en ökad administrativ kostnad 
pga att behovet av en central rekrytering/pool finns. 

När man ska optimera processen kring installation och införande av 
välfårdsteknik. Är det av största vikt att ta tillvara befintlig lmmpetens. 

Nya LSS-beslut måste finansieras utan aU s1(_apa undet•s/cott inom 
verksamhetsområde funktionsstöd vilket annars drabbar befintlig verksamhet. 

Det 1Jö1· även göras en öveJ'StJn och kopplas till budgetprocessen hur 
minskade kostnader för utjämningssystemet LSS ska kunna kompensera 
underskott inom LSS. 

Det behövs en sto1• sat·sning på lcompetensutveclding inom 
funktionsstöd för att klara socialstyrelsens rekommendationer på kompetens, 
för att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en god omsorg för 
medborgarna. Exempelvis en satsning på stödassistenter och stödpedagoger. 

Yrkande: 

Lärande och familj: 

Anställa fler barnskötare, dagbarnvårdare, elevassistenter och lärarassistenter. 
En bättre arbetsmiljö utifrån stress och dåliga och trånga lokaler. 

Kommunal förskola på O B-tid behövs i kommunen, så att dem som arbetar 
obekvämt har möjlighet att lämna sina barn, utan att hitta tillfälliga lösningar 
hela tiden. Det utgår ifrån att vara en attral<-tiv m•lJetsgival'e också. 

Yrkande: 

Samhälle: 

Kompensation för kostandsökningar måste budgeteras mellan kund och 
utförare. 
Bättre lokaler, idag är dem dåliga och trånga. 
En bättre flexibilitet för dem som vill byta arbetsplats vid lediga tjänster och ta 
tillvara på deras kompetens. 

ClLIJJ fJJ---
Patricl< Wetterup 
Kommunal Ängelholm 

2 



Lärarförbundet 

Ängelholm 2020-10-20 

Lärarförbundets synpunkter på budget 2021 

Enligt budgetgenomgångarna, inför beslut, kan vi konstatera att Jet går bra för Ängelholm. 
Kanske än mer anmärkningsvärt med tanke på rådande omständigheter av Covid 19, även om vi 
så här långt verkar ha klarat oss relativt väl gentemot andra kommuner på det området. 

Vi ser naturligtvis saker/ områden som politiken tänkt till kring och som ser ut att bli bra 
satsningar för kommunens vidkommande, men har trots detta föridarat oss oeniga till 
Arbetsgivarens beslut att godkänna budget 2021. 

Vi menar att budgetförslaget inte når upp till ett nolläge/balansläge, inkluderande 
kostnadsökningar. De uppräkningar som finns med i beslutet befarar vi inte kommer att täcka 
ens den befolkningsökning som prognosticeras den närmaste tiden. Därmed inser vi att 
tillräckliga medel inte tilldelas för att utveckla våra verksamheter på ett önskvärt vis och som vi 
anser vara nödvändigt. Exempel på detta är: 

Under tl:e löneöversyner hat vi haft avtal (HÖK-18) som mycket tydligt pekat på att de 
centtala parterna varit överens om att värdesätta medarbetare med lång erfarenhet och 
som bidragit till måluppfyllelse. HÖK-18 avviket starkt från tidigare avtal med denna 
skrivning. Trots detta har Ängelholm, som arbetsgivare, rullat ut löneöversyn efter 
löneöversyn enligt gamla strukturer och särskilda medel har ej avsats för att uppnå syftet. 

Budget för Förskolans verksamhet ligger inte ens i nivå med riksgenomsnittet vilket för 
vår del innebär att 62% av barngtuppsstorlekarna i Ängelholm inte följer de 
rekommenderade gruppstotlekarna i skolverkets allmänna råd. För gruppen 1-3 åt 12 
barn och för gruppen 4-5 år 15 barn. Skollagen markerar tydligt att det är huvudmannens 
ansvar att barnen i Förskolan erbjuds en god arbetsmiljö. För personalen uppstår 
samvetssttess och utmattningssymptom med risk för ökad ohälsa, vilket strider mot 
Arbetsrniljölagen. 

Om vi inte ens under de goda åren ser insatser som investeringar istället för kostnader, hur ska vi 
då kunna motverka i sämre tider? Resultatet riskerar att hamna i ekonomiska bekymmer av större 
art och kan då lätt jämföras med dåligt underhåll på fastigheter, vägar och nnna · som oftast flnns 

uncle< m"'kytan. Skilln,den mod männ~kor är'" vi ofta't '"'~'Y '~· 

·· ··· ···· ····' . ··········· ·· '· ....... .. . 

Lärarförbundet 
Södra vllgen 3-7, 262 52 Ängelholm 

Telefon: 0431-46 82 12. 

Tomas Goldbach, ordf. 

E-post: larforb@engelholm.se Webbp\ats: www.lararforbundet.se/ange\holm . 



• LÄRARNAS 
RIKSFÖRBUND 

ÄNGELHOLM 

Angående förslag till budget för 2021 

Det finns positiva inslag i budgetförslaget, såsom utökning av medel för att täcka lKB
kostnaderna och ambitionen att stärka barn- och elevhälsan. Förhoppningsvis kan den 
föreslagna budgeten även i övrigt innebära tydliga förbättringar inom verksamheten, men 
det återstår att se. Tidigare års ökade skillnader mellan å ena sidan krav och utmaningar, 
och å andra sidan resurser har medfört att många lärare känner en allt tyngre arbetsbörda 
och svårare arbetssituation. Av denna anledning skulle vi vilja se en utökning av Lärande 
och familjs budgetram. 

Vi hoppas att följande vällovliga skrivning från Lärande och familjs budgetfårslag inte i 
huvudsak tar fasta på ordet "kvalitetseffektiva" utan mer på "reellt behov": 
"Målsättningen är att under perioden får flerårsbudget 2021-2023 utveckla kvalitetseffektiva 
verksamheter som har budget tilldelad och internt fårdelad utifrån ett reellt behov i de 
specifika verksamheterna." 

Vi förklarar oss oeniga med arbetsgivarens förslag. 

Ängelholm 2020-10-21 

Kenth Olsson 
kommunombud för Lärarnas Riksförbund 



VISIOn 

2020-10-15 

Vision förklarar sig oenig till förslag till budget 2021 

Utifrån följande 

- Vision befarar att tillförda medel tillindivid-och familjeomsorgen inte 

kommer att innebära någon nämnvärd ökning av personal, vilket vi 

menar är ytterst angeläget då verksamheten konstaterat en 30% ökning 

av ärendeinflöde tiiiiFO. 

Vision, avd. 5 Ängelholm 



VISIOn 20-09-30 

ÄNGELHOLM AVDELNING 005 

Synpunkter om förslag på budget 2021. Huvuduppdrag Hälsa 

Visions avdelning i Ängelholms kommun är oenig med arbetsgivarens förslag på budget 

2021. Vad gäller nedläggningen av Fritiden inom Funktionsstöd. Som vi tolkar LSS-Lagen har 

kommunen ett samordnande ansvar för fritidsaktivitet inom LSS. 

Konsekvensanalys av nedläggning av Fritiden. 

Att lägga ut all fritidsverksamhet på grupp bostäder får konsekvenser för de personer som 

inte bor på en gruppbostad men ändå tillhör personkretsarna inom LSS .. 

Konsekvenser: 

1. För de personer som i dag är delaktiga i Fritiden och inte bor på en gruppbostad blir 

utan denna hjälp. Denna grupp har redan det svårt att komma ut i samhället, får det 

än tuffare. Med tanke på att många personer med olika funktionsvariationer har 

svårt i nya situationer, med nya människor och har inte så lätt att knyta sociala 

kontakter på egen hand, utan behöver hjälp med detta. Detta är viktigt för det sociala 

välbefinnandet och är ingen lyx. 

2. Det kommer att bli svårare för de personer inom LSS som bor utanför gruppbostäder 

att hitta ett socialt sammanhang att delta i om man är över 30 år, eftersom 

Hik Kick Off bara tar emot personer upp till 30 år. Efter att brukaren fyllt 30 år 

kommer det inte att finnas någon träffpunkt för personer med funktionsvariationer 

om Fritiden läggs ner. 

3. Det blir också svårare att komma ut på danser som anordnas i vår omgivning när 

samordningen läggs ner. Det blir också mycket svårare för de personer som bor i eget 

boende att överhuvudtaget få reda på att en dans arrangeras och sedan ta sig dit. 

4. Utflykter där vi träffas många från olika former av boende kommer inte att kunna 

genomföras eftersom ingen samordning kommer att finnas. För att lösa detta 

behöver man bemanna upp ute på varje gruppbostad så det finns tid över att arbeta 

med dessa saker. 



5. Det blir svårare för personer som bor på gruppbostad att finna vänner bland de som 

inte bor på gruppbostad. Om kommunen tar bort en av de få möjligheter som dessa 

grupper har att träffas utanför arbete och bostad. 

6. Personer boende på gruppbostad blir i större utsträckning hänvisade till att umgås 

med sina grannar. Detta går stick i stäv med intentionen att normaliseringsprincipen 

ska gälla för våra Brukare. 

Forskningen säger: 
Alla människor har behov av sociala samanhang och att få lov att vara en del i en 

grupp på sin egen nivå. Detta är ett grundläggande behov enligt Burton och Maslow . 

Även Antonowski talar om vikten att få befinna sig i ett meningsfullt begripligt 

sammanhang. Om flera av våra grundläggande behov inte blir tillgodosedda så mår 

vi dåligt och blir då mera vårdkrävande. Det har tagit mig många år att arbeta upp 

denna verksamhet till den nivå som vi är i dag och skapa möjligheter för våra brukare 

att umgås utifrån sina egna val. 



 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

 

Förslag från nämnderna 
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Revidering av VA-taxan 
 

Bakgrund 
Vid ingången till år 2020 finns enligt vatten och avloppsverksamhetens balansräkning 7,6 mnkr i förutbe-
talda avgifter, d.v.s. en skuld på detta belopp till VA-kollektivet. Under 2020 väntas ett negativt resultat på 
ca -7,1 mnkr, bland annat som en följd av kraftigt ökade avskrivningar. Skulden till VA-kollektivet beräk-
nas således vara i stort sett återbetald vid utgången av 2020.  

I VA:s resultatbudget beräknas underskotten stiga de kommande åren, givet oförändrad VA-taxa. Intäk-
terna från brukarnas avgifter måste därför höjas för att nå ekonomisk balans.  

Bakgrunden är främst att investeringarna har varit stora de senaste åren, främst utbyggnaden av Av-
loppsreningsverket och kapaciteten i ledningsnätet (”Stora VA”). Som en följd av detta har upplåningen 
ökat, vilket påverkar räntekostnaderna på sikt. Avskrivningarna har också stigit markant.  

Investeringstakten kommer även de närmaste åren ligga högt, om än lägre än de senaste åren. Det medför 
att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. Den taxehöjning som nu föreslås tar sikte på att 
täcka underskotten de närmaste tre åren. Resultatbudgeten beräknas därför bli positiv år 2021 och i mot-
svarande mån negativ år 2023.  

Förslag till nya avgifter i taxan för vatten- avloppsverksamheten 
Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige att höja brukningsavgifterna i VA-taxan enligt tabellen ne-
dan. Taxehöjningen görs på spillvattendelen då de största kostnadsökningarna har kommit i denna del i 
form av t.ex. utbyggnaden av reningsverket.  

Tabell: förslag till reviderad VA-taxa 

A. FAST AV-
GIFT Dagens avgifter per år (kr) Förslag till nya avgifter per år (kr) 

Abonnemangstyp exkl moms inkl 
moms exkl moms inkl 

moms 

 
Vatten Spillvatten Summa   Vatten Spillvatten Summa   

VA5 (Normalhus-
håll) 1 552 408 1 960 kr 2 450 1 552 816 2 368 2 960 
VA12 (Flerfamiljs-
hus) 7 377 1 940 9 317 11 646 7 377 5 820 13 197 16 496 
VA20 (Verksamhet-
er) 21 741 5 716 27 457 34 321 21 741 11 432 33 173 41 466 
VA50 (Övriga verk-
samheter) 54 356 14 289 68 645 85 806 54 356 28 578 82 934 103 668 
VA80 (Övriga verk-
samheter) 97 062 25 516 122 578 153 223 97 062 51 032 148 094 185 118 

A5 (Normalhushåll) 0 952 952 1 190 0 1 360 1 360 1 700 
A12 (Flerfam.hus/ 
verksamhet) 0 4 525 4 525 5 656 0 6 464 6 464 8 080 

A20 (Verksamheter) 0 13 336 13 336 16 670 0 19 050 19 050 23 813 
A100 (Schablon nor-
malhushåll) 0 1 235 1 235 1 544 0 1 764 1 764 2 205 
A125 (Schablon nor-
malhushåll) 0 1 544 1544 1 930 0 2 205 2 205 2 756 
A175 (Schablon nor-
malhushåll) 0 2 161 2 161 2 701 0 3 735 3 735 4 669 
D1DAGV (dagvat-
ten) 166 166 332 415 332 332 664 830 
B: RÖRLIG AV-
GIFT (per m3) 

  
19,00 23,75 

  
21,95 27,44 
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För ett villahushåll (VA5, normalhushåll) blir konsekvensen att den fasta avgiften inkl moms höjs från 
2 450 kr per år till 2 960 kr per år och den rörliga från 23,75 kr till 27,44 kr per m3. Med en normal för-
brukning ökar den totala kostnaden med 1 060 kr per år för denna hushållstyp.  

Anläggningstaxan berörs inte av förändringarna.  
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Revidering av taxa för kart- och mätuppdrag 
 

Bakgrund 

I fjolårets budgetbeslut togs en ny taxa för kart- och mätuppdrag i Ängelholms kommun, vilket 
berörde större delen av uppdragen och innebar en anpassning till rekommendationer från Sveri-
ges Kommuner och Regioner.   

Anledningen till att det behövs en revidering av en del av taxan inför 2021 är att kart- och mät-
verksamheten kommer att börja mäta höjder avseende nybyggnadskartor, vilket medför en ökad 
kostnad. Det är endast avgiften för nybyggnadskarta som berörs av revideringen. Övriga delar av 
taxan lämnas oförändrade.  

 

Avgift för nybyggnadskarta 
 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för 
när nybyggnadskarta ska upprättas. 

Nybyggnadskarta (NBK) – Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, plan- 
information och anslutningspunkter för VA. 

Förenklad nybyggnadskarta (FNBK) – som NBK, men utan VA- och gatuinformation. 

Utdrag ur baskartan – karta som produceras med befintlig geodata ur baskartan utan platsbesök. 

Formel för beräkning av avgift: Avgift för nybyggnadskarta= mPBB x NKF x N  
”Milliprisbasbelopp”, en tusendels prisbasbelopp - mPBB 
Nybyggnadskartefaktor - NKF  
N = 1,25 

Förslag till förändring av avgift för nybyggnadskarta 

 Nuvarande Nytt förslag 

Nybyggnadskartefaktor (NKF)   

<=  tomtyta 1 999 m² 43 47 

2 000-4 999 m² 75 80 

5 000-9 999 m² 100 105 

10 000-15 000 m² 125 130 

Förenklad nybyggnadskarta 
kostnad (SEK) 

  

=< 1 999 m² 2 542 2 778 

2 000-4 999 m² 4 434 4 730 

5 000-9 999 m² 5 912 6 208 

10 000-15 000 m² 7 390 7 686 

Effekten för kundens pris är ca 200 – 300 kr per förenklad nybyggnadskarta.  
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Revidering av taxa för parkering 
 

Bakgrund och nuläge 

Huvuduppdrag Samhälle har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande att se över 
nuvarande parkeringszoner och -taxor och i samband med det titta på möjligheten att införa att 
första parkeringstimmen ska vara avgiftsfri på samtliga kommunala avgiftsbelagda parkeringsplat-
ser. 

En kommun eller en fastighetsägare har rätt att reglera både hur länge och under vilka tider man 
får parkera på en plats. Begränsning av parkeringstid är ett effektivt sätt att gynna en viss typ av 
parkering (arbets-, boende- eller besöksparkering). I centrala lägen kan det vara önskvärt att en 
del parkeringar är reglerade med korta parkeringstider för att få en hög omsättning på parke-
ringsplatserna och på så vis skapa bra underlag för handeln. Med korta parkeringstider blir arbets- 
och boendeparkering inte attraktivt. Tanken med Ängelholm kommuns reglering är att p-
platserna ska kunna nyttjas effektivt genom att sörja för verksamheterna på dagarna och för bo-
ende på kvällar och större delen av helgerna. 

Till budgeten 2012 tog Kommunfullmäktige beslut om att införa dagens taxor för parkering i 
centrum. Detta efterföljdes av ett beslut från Trafiknämnden 2014 om att införa en ny zonindel-
ning för parkering. Ängelholm kommuns inre parkeringszon innebär idag att avgiftsfri parkering 
får ske i högst 30 min i följd helgfri vardag mellan 9-18 och dag före helgdag (9-15). I denna zon 
finns också två större p-ytor (Kv Vakteln och Parkskolan) där parkering får ske i högst 24 timmar 
i följd mot avgift 10 kr/tim. 

Inom kommunens yttre parkeringszon får parkering längs med gator ske mot avgift i högst tre 
timmar i följd under helgfria vardagar kl. 9-18. Parkering dag före helgdag får ske i högst 3 tim-
mar i följd kl. 9-15, övrig tid är fri parkering. Inom denna zon finns även p-ytor där parkering får 
ske i högst 24 timmar i följd mot avgift 5 kr/tim mellan kl 9-18. De största ytorna där detta gäller 
är Mejeritomten, Stadshuset, Nya torg och Rönneskolan. 

Med hjälp av beläggningskontroller har det konstaterats att det finns gott om lediga parkerings-
platser i centrala Ängelholm, men att det råder en ojämn beläggning mellan större markparkering, 
gatuparkering och parkeringsanläggningar. Genom att hitta en balans i antalet p-platser som är 
reglerade som kort- respektive långtidsparkering kan vi möta det faktiska parkeringsbehovet och 
få en jämn beläggning. 

Förslag till revidering av taxan 

Förslaget till revidering av taxan inkluderar följande punkter:  
• Införande av en timmes avgiftsfri parkering i båda zonerna 
• Höjning av timavgiften med 2 kr  
• Höjning av månadsavgiften med 50 kr 
• Ändringar i tidsregleringen för vissa gator  

För mer detaljer och för en jämförelse med dagens regler, se tabell 1 nedan.  
Att införa en timmes avgiftsfri parkering är i första hand tänkt att bidra till att stimulera näringsli-
vet i centrum.  

Vad gäller ändrade tidsregleringar innebär förslaget att det på fler gator blir tillåtet att parkera upp 
till högst 24 timmar i följd i stället för som i dag max tre timmar i syfte att underlätta för boende. 
Samtidigt begränsas den maximala tiden på andra gator till en timme jämfört med dagens tre 
timmar. Se specifikation i tabellen vilka gator som berörs av denna del av förslaget.  
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Förändring av gällande tidsregleringar är motiverat utifrån kommande exploatering av kvarteren 
Samskolan samt Fågelsången (Backahills p-plats), vilket kommer att reducera antalet allmänna 
parkeringsplatser med ca 150 platser. 

Tabell 1: Nuvarande taxa och förslag till förändring 

 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa 

Zon 1   

Timavgift 10 kr 12 kr 

Månadsavgift 450 kr 500 kr 

Tider Vard 9-18, dag före helgdag 9-15 Vard 9-18, dag före helgdag 9-15 

Parkskolan, 
Kv Vakteln 

Begränsat till 24 h i följd helgfria 
vardagar; avgift 

Begränsat till 24 h i följd helgfria 
vardagar; avgiftsfritt 1 timme, 

därefter avgift 

Övriga gator Max 30 minuter; avgiftsfritt Max 60 minuter; avgiftsfritt 

   

Zon 2   

Timavgift 5 kr 7 kr 

Månadsavgift 250 kr 300 kr 

Tider Vard 9-18, dag före helgdag 9-15 Vard 9-18, dag före helgdag 9-15 

Tidreglering Röda områden max 24 timmar; 
övriga max 3 timmar 

Utökat rött område max 24 tim-
mar; övriga 1 timme (se nedan*), 

därefter avgift 

Avgiftsfritt Saknas idag 60 minuter 

Ställplatser för 
husbilar 

  

Dygnsavgift 150 kr 150 kr 

* För följande gator i zon 2 begränsas parkeringstiden till maximalt 1 timme: 
• Storgatan mellan Nybrogatan och Bruksgatan 
• Östergatan mellan Skolgatan och Bruksgatan 
• Gasverksgatan mellan Skolgatan och Bruksgatan 
• Västra Kyrkogatan 
• Järnvägsgatan mellan Västra Kyrkogatan och Södra Kyrkogatan 
• Södra vägen mellan Landshövdingevägen och Doktorsgatan 
• Thulingatan mellan Tegelbruksgatan och Östra vägen 
• Stadshuset (12 platser) 

För zonindelning, se karta nedan.  
 

Ekonomiska effekter 

Förslaget innehåller både inslag som sänker intäkterna (avgiftsfri första timme) och andra delar 
som höjer dem (höjda tim- och månadsavgifter). Nettoeffekten är beräknad till ett årligt intäkts-
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bortfall på 500 tkr. Osäkerhet föreligger kring eventuella större beteendeförändringar hos dem 
som parkerar.  

 

Karta över zonindelning 

 

Zon 1 (röd) = 12 kr/t im 
Zon 2 (blå) = 7 kr/tim 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Kommunstyrelsen 

Förslag till taxeförändringar - tomtköavgift 

Nuvarande tomtköavgift på 150 kr har fastställts av kommunfullmäktige den 19 
februari 1990. Behov finns att höja den i syfte att möta den allmänna prishöjning 
som skett och att bättre täcka nödvändiga kostnader för att administrera tomtkön. 
Idag står drygt 500 personer i tomtkön och trenden är ökande. Mark- och 
exploateringsenhetens bedömning är att en högre tomtköavgift medför att färre 
personer ställer sig i kön i spekulationssyfte. 

En inventering av kringliggande kommuner och kommuner i storleksordning med 
Ängelholms kommun visar att Ängelholms kommun har en låg tomtköavgift. Ett 
flertal kommuner har en årsavgift på 300 kr och en del ligger betydligt högre. Ett 
antal kommuner har dessutom en anmälningsavgift som är några hundralappar 
högre än årsavgiften. Många kommuner har haft samma avgift sedan mitten av 00-
talet. Med den allmänna prishöjningen i åtanke är 400 kr en rimlig nivå för 
kommande års tomtköavgift.  

 



Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2021  

samt plan för åren 2022 samt 2023 



 
Det gångna året har varit speciellt på många sätt. Pandemin som drabbat världen har påverkat 
oss alla. 
 
Flera områden inom näringslivet har blivit hårt drabbade. I vissa fall har personal blivit 
permitterad för att möta en minskad efterfrågan. I andra har bolag tvingats avveckla eller gå i 
konkurs. Effekten har blivit en ökande arbetslöshet. För att motverka den ökade arbetslöshet-
en måste vi som kommun snabbt mobilisera och agera genom att hitta fler och mer effektiva 
sätt att guida människor tillbaka till arbetsmarknaden. Vår arbetsmarknadsenhet och vuxenut-
bildning måste därför ges möjligheter att både samordna och utveckla sina verksamheter för 
att på så sätt bromsa den negativa utvecklingen. 
 
 
Sjukvården och äldreomsorgen har prövats till bristningsgränsen. Inom vård och omsorg 
råder det brist på personal och resurserna inom äldreomsorgen följer inte antalet äldre. Under 
det senaste decenniets övertro på de privata alternativens vinstmaximerande kostnadseffekti-
vitet har vi sett våra gemensamma resurser omvandlas till vinster för riskkapitalbolag utan att 
för den sakens skull lösa några av de problem som den demografiska förändringen inneburit . 
Resultatet har blivit en minimal bemanning som skapar tidsbrist och en etisk stress hos perso-
nalen och därmed sämre kvalitet och oro för patienter och äldre. 
 
 
Lärarna behöver fler kollegor i skolan. Det handlar om bristen på personal inom skola, för-
skola och fritidshem, om att personalen i våra verksamheter många gånger upplever att det 
inte finns resurser att tillgodose de behov som finns hos våra barn och ungdomar.  
De efterfrågade tidiga insatserna, som vi vet skulle göra skillnad, får helt enkelt inte plats.  
Vi skjuter de avgörande investeringarna på våra barn på framtiden och det är de unga som får 
betala priset. 
Den pågående pandemin har tydligt pekat ut flera brister i vårt samhälle, som redan tidigare 
påpekats av både allmänheten, delar av politiken och företrädare för arbetstagarna. Brister 
som uppkommit på grund av ideologiska skäl snarare än ekonomiska. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR INVESTERA I FÖLJANDE OMRÅDEN:  

 Ängelholms kommun som framtidens    

arbetsgivare 

 Jobben 

 Ängelholms elever 

 Barn och ungas framtid 

 En omsorg med värdighet 

Vi socialdemokrater ser behovet av att arbeta med välfärden i samhället på ett annat sätt.   
Det är uppenbart för alla, oavsett ideologisk övertygelse, att de krav som medborgarna ställer 
på välfärden inte infrias. 
 
I en tid då skatteintäkterna minskar till stat, region och kommun tar den socialdemokratiska 
regeringen ett stort ansvar för att säkra och förbättra välfärden. Regeringen har under året 
bistått landets kommuner med stora statliga anslag för att hantera ökade kostnader, kopplat 
till pandemin och samtidigt öka kvaliteten i välfärden. Även nästa år kommer stora stöd till 
kommunerna och av detta kommer Ängelholm få ca 65 miljoner. Detta innebär att stort ansvar 
för kommunen. Dessa pengar ska användas på rätt sätt. Det är avgörande för hur välfärden 
ska utvecklas framöver i vår kommun. 

I GRUNDEN HANDLAR DETTA OM VILKEN KVALITET VI VILL HA PÅ VÅR VÄLFÄRD 



 

Budgetförutsättningar. 

Statsbidrag. 

I Ängelholms kommun har, som i många andra kommuner, skatteintäkterna minskat under 
2020. I kombination med ökade kostnader på grund av den rådande pandemin. 

För att stödja kommunerna har den socialdemokratiska regeringen kraftigt ökat andelen stats-
stöd både under innevarande och kommande år. Förstärkningen görs genom både ökade ge-
nerella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och 
sjukvård och omsorg. 

Av de extra statliga anslagen som tillförts är en del riktad till äldreomsorgen genom det som 
heter Äldreomsorgslyftet och Äldreomsorgsatsningen.  
 
Äldreomsorgslyftet är ett stöd för kompetensutveckling av personal inom äldreomsor-
gen under arbetstid. Här är kommunens tillskott ca 17 miljoner under 2021. 
 
Äldreomsorgssatsningen är ett stöd för att permanent utveckla kommunernas äldre-
omsorg. Stödet baseras på andelen medborgare som är över 70 år. Här är kommunens till-
skott ca 20 miljoner per år i tre år. 
 
Den andra delen av statsbidraget är generella bidrag för utvecklingen av välfärden i kommu-
nerna. Här är Ängelholms del ca 65 miljoner för 2021. 
 
 Regeringen har med andra ord försett kommunerna med stora extra resurser för att ta sig 
igenom de omedelbara utmaningarna orsakade av pandemin och samtidigt fortsätta utveckl-
ingen av välfärden. Den stora fördelen för Ängelholms kommun är givetvis att stora och svåra 
besparingar nu kan undvikas tack vare de generösa statsbidragen. 

FÖR ATT FINANSIERA SOCIALDEMOKRATERNAS  

PRIORITERINGAR VILL VI: 

 Göra avsteg från kommunfullmäktiges resultatmål på 2% och 

istället låta resultatet uppgå till 1,5% av skatteintäkterna och 

generella statsbidrag. - 12,5 miljoner. 

 Halvera utnyttjandet av konsulter och inhyrda tjänster i kommunen. 

Under 2019 kostade de här tjänsterna kommunen 35 miljoner kro-

nor. Vår uppfattning är att de resurserna behövs bättre i välfärden.   

- 17,5 miljoner. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Ängelholms kommun är en stor arbetsgivare. Vi har idag runt 3200 anställda. Anställda som 
upprätthåller kommunens kärnverksamheter och servar medborgarna på olika sätt. I takt med 
att kommunen växer och invånarna blir fler så växer även behovet av välfärdsarbetare.       
Den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre och barn ökar mer än antalet i arbets-
för ålder. 

Vi behöver öka antalet anställda inom välfärden för att bibehålla kvaliteten och för att kunna 
utveckla verksamheterna krävs en omfattande nyrekrytering. Det krävs att vi utnyttjar våra re-
surser maximalt. Därför är heltidsanställningar en förutsättning. Under de senaste 15 åren har 
antalet visstidsanställda skjutit i höjden. Eftersom varje rekrytering kostar måste målet vara att 
vända den utvecklingen och lösa behovet av visstidsanställda med tillsvidareanställningar,  
i exempelvis poolverksamhet. 

Medarbetare. Vi måste ligga i framkant när det gäller rekrytering. Det ska finnas en aktiv sam-
verkan med utbildningsanordnare, arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten. För att ligga 
i framkant ska vi erbjuda konkurrenskraftiga löner, goda anställningsvillkor och heltid. Sökande 
ska uppleva att Ängelholms kommun är en arbetsgivare att växa och utvecklas inom. Rekryte-
ring måste ske med fokus på jämställdhet och mångfald inom alla kommunala verksamheter.  
 
 
Målet är medskapande medarbetare som upplever sitt arbete som utmanande och utveck-
lande. Alla ska ha en god arbetsmiljö. Lönerna ska upplevas som konkurrenskraftiga och vara 
jämställda. Inom kommunen ska tillsvidareanställningar på heltid tillämpas inom alla områden, 
som anställd i Ängelholm ska man känna sig trygg.    

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR: 

 Tillföra ytterligare 0,5% till lönereserven. 

(5,881 miljoner) 

 Tillföra 0,5% i strukturmedel för en jämställd löneutveckling 

med målet att den inte ska finnas löneskillnader mellan män 

och kvinnor som grupp. (5,881 miljoner) 



JOBBEN 

För oss socialdemokrater är jobben centrala. Vår utgångspunkt är att det både är en  
rättighet och en skyldighet att arbeta. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska 
kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. 
 
 
Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden är under konstant förändring. Det är när den förändringen 
inträffar eller ett nytt behov uppstår, vi som samhälle snabbt ska fånga upp dem som blir utan 
arbete och erbjuda möjligheter. Möjligheter till utbildning och omskolning.  
 
 
Den Svenska arbetsmarknaden har under året mött stora utmaningar. Konsekvenserna är  
påtagliga och riskerar att bli långvariga. Samtidigt har arbetsförmedlingen tvingats göra den 
största omorganisering i modern tid med en halvering av både personal och antalet kontor runt 
om i landet. Deras förmåga att bistå medborgare att hitta nya jobb har därför minskat  
avsevärt.  
 
 
En hög arbetslöshet underminerar den gemensamma välfärden vilket gör det än mer  
angeläget att snabbt vidta åtgärder för att minska risken för utanförskap och bidragsberoende. 
Som kommun kan vi därför inte sitta och vänta utan vi måste växla upp arbetet med våra  
arbetsmarknadsåtgärder omgående. Vi kan inte vänta på att myndigheter eller andra aktörer 
ska lösa problem åt oss. Det bästa resultatet kommer vi få i ett nära samarbete med både  
näringslivet och civilsamhället. Ängelholms kommun måste därför investera i sitt sätt att arbeta 
med arbetsmarknadsåtgärder på både lång och kort sikt. Vi måste stärka kopplingen mellan 
försörjningsstöd, åtgärder och utbildning. Detta för att minska responstiden och öka effekten 
av våra insatser.   

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR: 

 Tillföra ytterligare medel till arbetsmarknadsenheten för att 

stärka möjligheterna till omställning. (1 miljon) 

 Tillföra resurser till arbetsmarknadsenheten för att arbeta med 

åtgärder för integration genom arbetsmarknaden. (1 miljon) 

 Utveckla särskilda insatser för yngre människor 

utan arbete. (0,5 miljoner) 



ÄNGELHOLMS ELEVER 

Skollagen är tydlig! Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att skolan med extra 
stöd ska kompensera elever som kommer från familjer utan studievana. Kommunens skolor är 
inte likvärdiga. Det är inte acceptabelt för oss Socialdemokrater. Våra elever skall få likvärdiga 
förutsättningar i skolan, oavsett var i Ängelholm eleven bor och vilken utbildning elevens för-
äldrar har. 

Vi vill skapa de förutsättningar som krävs för att alla elever skall kunna nå upp till målen i sin 
utbildning. En viktig förutsättning för det är att det finns fler vuxna i våra skolor. Vi vill bygga en 
läromiljö, som är trygg och väcker intresset hos de unga att lära sig nya saker samt stärka lä-
rarens roll i klassrummet genom att göra en generell satsning på att förbättra lärarnas arbets-
miljö på alla plan. Målet är att skolorna ska präglas av trygghet, arbetsglädje och fokus på 
goda kunskapsresultat.  

Vi vill skapa en skola för alla, en rättvis skola där eleverna får en chans att nå sin fulla potenti-
al. Det innebär att de som behöver extra stöd för att nå godkänt ska få det men också att de 
som vill nå högre och behöver mer utmaningar ska få det. Den psykisk-sociala ohälsan ökar 
bland våra skolungdomar. Det problemet måste vi möta på ett aktivt sätt. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR: 

 Öka personaltätheten i våra skolor. (10 miljoner) 

 Satsa på lärare och elevers  inne och utemiljö, investering.  

(15  miljoner fördelat på 2021,2022 samt 2023) 

 Tillföra mer resurser till elevhälsan. (1,5 miljoner) 



BARN OCH UNGAS FRITID 

Vi Socialdemokraterna vet hur viktig en aktiv och meningsfull fritid är. Möjligheten att 
vara delaktig i en förening, röra på sig eller att bara träffa sina kompisar på fritidsgården är en 
grundläggande förutsättning. Tillgången till ett väl utvecklat föreningsliv och öppna fritidsgårdar 
är därför centrat för våra barn och ungdomar. 
 
 
Vi ser en stor potential i våra fritidsgårdar och vill därför utveckla både öppettider och innehåll 
för att kunna möta ännu fler barn och ungdomar. För att klara ökade öppettider behövs fler fri-
tidspedagoger. Samtidigt ser vi både en möjlighet och ett behov av att skapa olika inriktningar 
för verksamheten. En sådan inriktning är för ungdomarna med motorintresse. 
 
 
Hembygdsparken. Vi socialdemokrater har flera gånger påtalat vikten av vår hembygdspark, 
kommunens mest besökta resmål. Under året som har gått så har parken varit ett välbesökt 
mål för många när man har känt oro för att åka någon annanstans. Som kommun behöver vi ta 
ett större ansvar och inse värdet av en öppen och kostnadsfri park för alla. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR: 

 Öka verksamhetsbidraget till hembygdsparken. (1miljon) 

 Tillföra ytterligare medel för sommarlovsaktiviteter. (200 tkr)  

 Utöka öppettiderna på våra fritidsgårdar. (2 miljoner) 

 Öppna en fritidsgård med motorinriktning. (1miljon) 

 Bygga en toalett vid skateparken, investering. (1,5 miljoner) 



OMSORG MED VÄRDIGHET 

En värdig omsorg i Ängelholms kommun ska vara präglad av hög kvalitet. Den enskilde 
ska ha inflytande i beslut och utformningen av insatser så att omsorgsbehov blir tillgodosett på 
bästa möjliga sätt och med respekt för den enskilde. 
 
 
Att åldras eller leva med en funktionsnedsättning ska inte innebära otrygghet för medborgare 
med omsorgsbehov i Ängelholms kommun.  
 
 
För att säkerställa den enskildes valfrihet ska Ängelholms kommun alltid kunna erbjuda ett 
kommunalt alternativ oavsett det gäller särskilt boende, hemtjänst eller personlig assistans. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering och att behålla personal ska vi kunna er-
bjuda heltid, fortbildning och en bra arbetsmiljö.  En bra personalpolitik är en förutsättning för 
att garantera en hög kvalitet inom vården och omsorgen. 
 
 
Trygghetsvärdar och aktivitetssamordnare fyller viktiga funktioner, inte minst för att minimera 
ensamheten. De hjälper och aktiverar de boende. För att säkerställa en god äldreomsorg ska 
dessa funktioner utvecklas, inte avvecklas. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR ANVÄNDA DE STATLIGA STÖDEN  

TILL FÖLJANDE KVALITETSÖKNINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN: 

Äldreomsorgslyftet. 17,1 miljoner - 2020 

 All omsorgspersonal ska ha minst motsvarande undersköterskeutbildning. 

 Motsvarande satsning ska ske inom LSS utifrån socialstyrelsens  

rekommendationer. 

 Skyndsamt planera och genomför kompetensutveckling inom äldreomsorgen. 

Äldreomsorgssatsningen. 20,1 miljoner - 2020, 2021, 2022 

 Heltid som norm utan delade turer. 

 Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. 

 Behåll och utveckla trygghetsvärdarna. 

 Utöka aktivitetssamordnarnas verksamhet och satsningar på olika typer av  

kvalitativa aktiviteter för våra äldre såsom friluftsaktiviteter, enklare idrott,  

ökad rörlighet och aktiviteter som bryter ensamhet. 



UPPDRAG 

Kommunstyrelsen. 

 Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för att införa en  

jobbgaranti för ungdomar. 

 

Familj och utbildningsnämnden. 

 Att uppdra till nämnden för familj och utbildning att utreda förutsättningarna för 

driva missbruksvården i egen regi. 

 Att uppdra till nämnden för familj och utbildning att utreda förutsättningarna för 

att starta upp fler gymnasieprogram. 

 

Nämnden för omsorg och stöd. 

 Att uppdra till nämnden för omsorg och stöd att utreda förutsättningarna för ett 

kommunalt beredskapslager med skyddsutrustning. 

 Att uppdra till nämnden för omsorg och stöd att utreda och föreslå åtgärder för 

att driva all vård och omsorg i egen regi. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 Att uppdra nämnden att skyndsamt utreda och föreslå åtgärder för att minska 

risken för översvämningar i kommunen. 

 

Nämnden för kultur, idrott och fritid. 

 

 Att uppdra till nämnden för kultur, idrott och fritid att utreda frågan om nya lokaler 

för kulturskolans verksamheter. 

 Att uppdra till nämnden för kultur, idrott och fritid att utreda förutsättningarna för 

ett stadsmuseum. 

 

Miljö och tillståndsnämnden 

 Att uppdra nämnden för miljö och tillstånd att ta fram en folkhälsoplan och utreda 

möjligheterna till att samordna folkhälsoarbetet. 



Ett Ängelholm för alla -
Inte bara för de rikaste

Budget
2021
Vänsterpartiet Ängelholm



Inledning

Vänsterpartiet anser att en kommun vars arbete vilar på en värdegrund som 
öppenhet, omtanke och handlingskraft ska leva som den lär. Ord ska vara mer än 
vackra fraser att smycka en kommunal hemsida med – dess innebörd måste även 
prägla alla politiska beslut som tas. 

Vi står nu inför ett stort budgetarbete som påverkar alla kommuninvånare, samt alla 
anställda i kommunen. Vi har tusentals anställda som arbetar varje dag i vår kommun 
för att upprätthålla service och välfärd till våra kommuninvånare i underfinansierade 
verksamheter. Det är inte bara deras lönekuvert som lider – det är hela vår välfärd. Vi 
har sagt det förr, och vi säger det igen. Vi måste satsa på skolan och socialtjänsten för
att värna om våra barn. Välfärd är vägen framåt – inte politiska floskler och 
resultatmål. Det är dags att säkra upp de verksamheter som får ta de hårdaste 
smällarna. Ingen elev ska gå utan det stöd hen behöver – och inget barn ska riskera 
att fara illa, vare sig i hemmet – eller i skola som inte är anpassad till hens behov. 

Vi har råd! Det är inte sällan vänsterpartiet får höra att vi har en orealistisk syn på 
konkret budgetarbete – och vi säger det igen. Vi har råd! Kärnfrågan är, och har alltid 
varit vad vi som samhälle väljer att lägga våra pengar på. Behöver vi en förlängning av 
Klippanvägen? Behöver vi flytta Pyttebron? Svaret är nej! Dessa pengar ska gå till 
våra anställda, våra barn, vår miljö och vår välfärd!

Ängelholm profilerar sig stolt som en hälsostad, en kunskapsstad, en ungdomsstad 
och en idrottsstad. En stad som strävar efter att ge möjlighet för oss alla att växa i. 
Vänsterpartiet ser stort utvecklingspotential när det gäller våra klimatinvesteringar – 
och våra kulturinvesteringar. Vi måste tillsammans höja ribban och ge plats åt våra 
barn och unga som idag spelar sina instrument i trånga lokaler, utan en scen att 
framträda på. Vi kan bättre än så!

Ängelholmare – tillsammans kan vi bana vägen för en framtid för alla
 inte bara några få. 



Välfärd i fokus 

Ängelholm står inför stora utmaningar, liksom resten av landet när det gäller sociala 
klyftor och utanförskap för våra barn och unga. All forskning lyfter förbyggande 
satsningar som en skyddsfaktor – och en investering i vår gemensamma framtid. 

Vänsterpartiet anser att Ängelholms kommun kan bättre! Vi måste börja investera i 
de barn och unga som kommer bära vår framtid framöver – genom att satsa på 
elevhälsan, stöd till barn med särskilda behov och lärartäthet i skolorna. Vi tror också 
på att mätta barn presterar bättre i skolan, något flera testprojekt i Sverige visat. 
Därför vill Vänsterpartiet förse alla barn och unga med gratis frukost för att kunna 
starta sin dag med de bästa förutsättningarna.

För att kunna säkra upp det förebyggande arbetet måste vi även satsa på 
Socialtjänsten i Ängelholms kommun. Vi kan inte underfinansiera en så viktig 
samhällsfunktion som ska fungera som det yttersta samhällsskyddet – det är ett svek
mot samhällets allra svagaste. Vänsterpartiet tar i sin budget bort alla underskott för 
familje- och utbildningsnämnden, samt även för nämnden för omsorg och stöd.



Levande kultur – en levande stad. 

I en tid där vi inte längre kan ta något för givet, där folksamlingar numera utgör ett hot
mot vår hälsa behöver vi mer än någonsin en levande kultur i vårt vackra Ängelholm. I 
flera år har våra kulturintresserade barn och unga fått spela musik i trånga och illa 
anpassade lokaler – utan en scen. 

Vi måste ge kulturen förutsättningar att kunna fortsätta leva trots svåra tider med 
begränsningar. Den dag vårt samhälle åter igen är redo för att samlas vill 
Vänsterpartiet kunna förse Ängelholmarna med toner från våra barn och unga, och en
stad med blomstrande kulturliv. 



Klimatsatsa!

Ängelholmarna har de senaste åren gjort sina röster hörda och budskapet är tydligt! 
Vi vill bevara våra grönområden och klimatsatsa i vår vackra stad. Vänsterpartiet är 
obevekliga i sin ståndpunkt när det gäller både Klippanvägens förlängning, den 
påkostade rivningen av Pyttebron och alla miljoner driften av en flygplats kostar oss. 
Vi anser att dessa pengar gör sig bättre i välfärden och att Ängelholms kommun 
bättre gynnas av tätare kollektivtrafik. 

Vi säger det igen. Kollektivtrafik och cykelvägar är framtiden. Det ska inte ta 
människor som bor i centrum två timmar per dag att åka med kollektivtrafik mellan 
hem, skola och arbete. Den kollektivtrafik som erbjuds oss i Ängelholm, både innanför
och utanför centrum skapar bristfälliga möjligheter till daglig pendling och smidig 
vardag. Vi kan göra bättre än så! 



Förutsättningar för våra anställda

Ängelholm ger service på olika vis till drygt 40.000 kommuninvånare, vilket gör 
Ängelholms kommun till kommunens största arbetsgivare.  Det är ett oerhört ansvar 
våra anställda har i olika samhällsbärande funktioner – och detta arbete ska givetvis 
värderas i pengar, inte i applåder. 

Vi har sett hur agila och flexibla våra medarbetare är i tider av kris. Vi har sett hur 
människor outröttligt ställt upp i olika verksamheter för att försäkra den bästa 
möjliga service till våra kommuninvånare och detta hårda arbete ska synas i 
lönekuvertet. Vänsterpartiet står inte bakom delade turer och vi ser att kommunen 
behöver backa upp sitt beslut om heltid som norm med en budget. Löften utan 
finansering är bara tomma ord.



Förslag driftbudget (tkr)
Föreslagna förändringar gentemot budgetsberedningens förslag

Skattefinansierad verksamhet

2021 2022 2023
Verksamhetens intäkter 650023 659144 668366
Skatteintekter 1997942 2065460 2151639
Generella statsbidrag och utjämning 549380 571637 581914
SA Intäkter
Verksamhetens kostnader

Kommunfullmäktige  -      -      -     

SA Kommunfullmäktige  -      -      -     

Kommunstyrelsen
Bidrag Flygplatsen utgår  300     
Elitsponsring
Kallbadhus  900      300     
Utredningskostnader Pyttebroleden
Avskaffa delade turer
Heltidsarbete som norm
Låglönelyft/timanställda

SA Kommunstyrelsen

Nämnden för omsorg och stöd
Personlig assistans -400     -600      -     
Gruppboenden
Externa placeringar
Hemtjänst under 65 -200      -      -     

SA Nämnden för omsorg och stöd

Familje- och utbildningsnämnden
Besparing på Individ och familj -736     -736     -736     
Elevhälsan
Elvassistenter
Lärartäthet
Socialtjändens underskott

SA Familje- och utbildningsnämnden

 3 197 345      3 296 241      3 401 919     
-3 035 814     -3 135 731     -3 250 171     

 5 200      1 200     
 2 000      2 000      2 000     
 1 800     
 4 500      2 000     
-3 000     -2 500     -2 000     
-2 500     -2 500     -2 500     
-4 800     

 7 200      1 100     -1 900     

-1 300     
-2 000     -2 000     -2 000     

-3 900     -2 600     -2 000     

-1 000     -1 000     -1 000     
-1 700     -2 050     -2 300     

-15 000     -15 000     -15 000     
-8 000     

-26 436     -18 786     -19 036     



Överförmyndarnämnden

SA Överförmyndarnämnden  -      -      -     

Samhällsbyggnadsnämnden
Pyttebroleden
Frukost skolan
Kollektivtraffik -800     -800     -800     

SA Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och tillståndsnämnden

SA Miljö- och tillståndsnämnden  -      -      -     

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Kulturskola projektering

SA Nämnden för kultur-, idrott- och fritid  -      -     

Valnämnden  -      -      -     

S A Valnämnden  -      -      -     

Avskrivningar

SA Kostnader
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Extraordinärna poster
Årets Resultat 

Ytterligare statliga medel till äldreomsorgen 2021 2022 2023
Äldreomsorgslyftet (totalt)
Äldreomsorgssatsning

 25 000     
-5 800     -5 800     -5 800     

 18 400     -6 600     -6 600     

-5 000     

-5 000     

-88 983     -93 878     -102 978     

-3 134 533     -3 256 495     -3 382 685     
 62 812      39 746      19 234     
-29 384     -29 784     -29 784     

-5 833     -6 753     -7 722     

 27 595      3 209     -18 272     

 17 145 
 20 194  20 194  20 194 



Vänsterpartiet Ängelholm
Kallenbergsgatan 9C|072-356 85 64|angelholm@vansterpartiet.se

angelholm.vansterpartiet.se
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      EngelholmsPartiet 
             ”Kommunens bästa” 
                 

        

EngelholmsPartiets Budgetförslag för 2021 
      EngelholmsPartiets handlingsprogram fastslår de prioriteringar som vårt parti 
verkar för. Hos oss är de mjuka värdena en hjärtefråga.  
 
 
SAMMANFATTNING av budgetförslaget 
Grundförslag: Sammantaget de budgetförslag som de Blågröna plus Socialdemokra-
terna lämnat.  
 
EP stöder att skattesatsen ligger kvar på 20,49 procent, d.v.s. oförändrad jämfört 
med 2020.  
 
EP yrkar följande förändringar/tillägg för 2021, i förhållande till grundförslaget: 

1) Resultat ska uppgå till det lagstadgade balanskravet d.v.s. 0%. 
2) Neddragningar av politikerarvoden 
3) Smärre tillägg och justeringar i drifts- och investeringsbudgeten – se detaljer 

nedan. 
4) Ytterligare tillägg och smärre justeringar i uppdragsdelen – se detaljer nedan. 

 
Vi yrkar att de medel som frigöres, genom ovan punkt 1 och 2, till största delen ställs 
till Krisledningsnämndens förfogande men även för att täcka tilläggsyrkandena för 
drift och uppdrag. 
 
Vi anser att den budget för 2021 som beslutas ska kunna hanteras flexibelt och 
prioritera Krisledningsnämndens bedömningar och behov. Behövs beslut i 
Kommunfullmäktige, ska inkallning till extra möte kunna ske med kort varsel.  
 
 
Bakgrund 
EngelholmsPartiet lägger härmed förslag på tillägg till de Blågrönas plus de tillägg 
som Socialdemokraterna gjort i sitt förslag – inklusive såväl till drift-, investeringar 
och uppdrag, med få undantag. Undantag* redovisas nedan i vårt förslag.  
Notera: De avsatta medlen till arbetet med Ängelholmspaketet ska kvarstå. 
 
Förutsättningar för budgeten 
Förutsättningarna för budgeten inför 2021 är väldigt annorlunda jämfört med vanligt, 
enligt EngelholmsPartiets bedömningar. 
 
Den situation samhället har befunnits sig i under 2020  p.g.a. den rådande pandemin 
kan befaras att fortsätta under det kommande budgetåret. Tveklöst kommer många 
konsekvenser av 2020-års restriktioner etc. att drabba många verksamheter hårt 
under 2021. 
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För att frigöra mer ekonomiska medel till verksamheten yrkar vi förändringar enligt 
följande: 

• Resultatmålet för Budget 2021 sätts ner till det lagstadgade kravet på 0%.  
• De utökningar på 900 tkr till politisk sekreterare som finns i grundförslaget 

stryks. 
• Neddragning med 15% av de fasta arvoden för förtroendevalda.  
• Minskning av det s.k. Partisekreterarbidraget med 15%. 

 
De medel som därmed frigöres ska användas dels för att täcka de tilläggsyrkanden 
som vi gjort i detta, vårt budgetförslag, samt i övrigt användas till de stödåtgärder 
som mycket sannolikt kommer att behövas under 2021 till olika delar av samhället. 
Exempelvis; Arbetsmarknaden och arbetslösheten, Näringslivet - inkl. stöd till lokala 
företagare, handlare, restauranger och krogar samt kulturen, föreningar, och idrotten. 
 
Vi anser att de övriga ekonomiska medlen ska ställas till Krisledningsnämndens 
förfogande för att besluta enligt ovan nödvändiga stödåtgärder. 
 
Vi anser vidare att en extra nämnd ska skapas, som enbart ska syssla med 
Arbetsmarknadsfrågor. Medel till denna nämnd ska Krisledningsnämnden få besluta 
om för 2021, av de medel som de förfogar över enligt ovan. 
 
EngelholmsPartiet håller med om att det nu är en stor utmaning – och viktigt - att 
bibehålla och höja kvalitén i välfärden. Att sjukvården, äldreomsorgen etc. nu prövas 
till bristningsgränsen är uppenbart och därför anser vi att de föreslagna åtgärderna i 
de Blågrönas- plus Socialdemokraternas budgetförslag  är välmotiverade. 
 
Skolorna behöver mer lärare och statusen behöver höjas för de kommunala 
anställningarna, inom alla områden. För att vara konkurrenskraftiga i personal- och 
rekryteringsfrågor behöver nivån i övriga kommuner följas. 
 
Även här anser vi att det i de ovan anförda budgetförslagen (grundförslaget/BG+S), 
sammantaget, har tagits höjd för detta. 
 
Vi anser att det inte går att blunda för att 2021 kommer att innebära nya och nästan 
oöverskådliga följdverkningar av 2020. Vi anser att det, trots detta, gäller att anta 
utmaningarna med att upprätthålla verksamheten och att ännu mer trycka på 
samhällets insatser på de områden som bibehåller och utvecklar våra invånares 
hälsa och välmående – såväl fysiskt som psykiskt. 
 
2021 ser alltså ut att bli ett tufft år för oss alla och inom alla områden. Detta har även 
staten insett och därför gett riktade bidrag till kommunerna inom de områden som 
anses behöva extra stöd. Givetvis ska dessa riktade bidrag användas på bästa 
möjliga sätt och exakt till det de är riktade till: Äldreomsorgen. 
 
Även generella statsbidrag har förutspåtts och, enligt vad vi kan utläsa, kommer 
summan att ligga kring 65 miljoner. 
 
För att återknyta till ”förutsättningar för budgeten” ovan så kan vi alltså inte se att det 
är förenligt med ansvarstagande att, när extra statsbidrag getts, lägga en budget där 
det budgeteras med ett vinstresultat.  
 
Därför anser vi att medlen ska läggas i verksamheten och i krisberedskap och att det 
är ytterst välmotiverat att lägga en budget som är lagd med det lagstadgade balans-
kravet som resultat. 
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EPs BUDGETFÖRSLAG – tillägg  
(jämfört med Blågrönas plus Socialdemokraternas budgetförslag) 
 
 
 
Drift- och investeringar – tillägg 
 
Kommunstyrelsen 
Drift: 

- Inrättande av Byaforum  
- Stöd för att gynna ideella krafter på landsbygden  

(sammanlagt 500 tkr) 
 
Familje- och utbildningsnämnden (FUN) 
Drift: 

- Öka personaltätheten i skolorna  
- Tillskott till elevhälsan  

 
Investeringar: 

- Inne- och utemiljön i skolorna för personal och elever 
 
Nämnden för Omsorg och Stöd 
Drift: 

- Bibehålla tjänsten, kallad fritiden, som syftar till anordning av fritidsaktiviteter 
för personer inom LSS-verksamheten 

- Behålla Trygghetsvärdarna 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Investeringar:  

- Påbörja Örjaparks-projektet i samarbete med Strövelstorps Byalag (250 tkr) 
 
Nämnden för Kultur- Idrott o Fritid 
Drift: 

• Extra Föreningsbidrag med anledning av följderna av situationen i samhället  
(1000 tkr – samma som 2020) 

 
Investeringar: 

• Omklädningsrum Arenaområdet (Friidrott) (4000 tkr) 
• Hjärnarps IP tillskjuts ytterligare medel att färdigställa omklädningsrum etc.  

(500 tkr) 
• Tidigarelägga (från 2022) utegym/aktivitetsyta i Strövelstorp (400 tkr) 
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UPPDRAG – tillägg 
 
 
Kommunfullmäktige 

• Ge en av KFs Beredningar i uppdrag att jobba fram ett ”Äldrepolitiskt program” 
för vår kommun (senast igångsättning 2021-03-31). 

• Snarast tillsätta en ny nämnd för Arbetsmarknadsfrågor i vår kommun (senast 
2021-01-31). 

 
Kommunstyrelsen.  

• Se till att verksamheten enligt den beslutade Motionen ang. Byaforum startas 
upp, så att Närdemokratin åter förstärks (senast igångsättning 2021-01-31). 

• Utreda och se till att det skapas s.k. Insynsplatser i nämnderna (beslut senast 
2021-02-28). 

• Utöka samarbetet med polisen i utbildnings- och förebyggande insatser mot 
droger och missbruk. 

• Utreda möjligheterna, upplägget och konsekvenserna gällande införandet av 
en obligatorisk Samhälls- och föräldrautbildning i Ängelholms Kommun. 

• Trycka på Regionen och övriga aktörer så det finns en välfungerande dygnet-
runt-öppen Akutmottagning i kommunen. 

• Trycka på att vi ska ha en ”dygnet-runt-öppen” Polisstation i kommunen. 
• Ge ökat stöd till polisens arbete med Grannsamverkan. 
• Se till att Trygghetsvandringar genomför kontinuerligt i kommunens alla delar. 
• Skapa bättre uppföljningsmodeller för nämndernas verksamheter – både 

gällande ekonomi, kvalité och samarbeten (senast klart 2021-06-30). 
 
Familj och utbildningsnämnden.  

• Utreda varför inte de budgeterade anslagen till fysisk aktivitet har utnyttjats i 
skolan 2019 - 2020 (redovisas senast 2021-01-31). 

• Se till att den plan som lagts för mer fysisk aktivitet i skolan fullföljs. 
• Utreda möjligheterna att införa en ”Hälso- och aktivitetsbaserad  pedagogik” i 

våra skolor (redovisas senast 2021-10-31). 
• Utreda förutsättningarna för våra skolor att kunna ha speciella ”profil”-

inriktningar, både för hela skolor och för enskilda klasser (redovisas senast 
2021-04-30). 

• Utreda behovet av åtgärder som behövs, för att stödja personalen i våra 
skolor så att det, generellt sett, kan bli den kvalité samt ordning och reda som 
eftersträvas och är nödvändig för att säkra kvalitén i verksamheten (redovisas 
senast 2021-06-15). 

 
Nämnden för omsorg och stöd.  
• Planera om och skjuta upp flyttning av äldre- och övriga boenden (redovisa en 

ny plan senast 2021-01-31). 
• *Utreda vilka skillnader och konsekvenser, helhetsmässigt och på kort- och 

lång sikt, som det innebär att driva vård och omsorg i kommunal jämfört med 
privat regi (redovisas senast 2021-09-30). 

• Utreda vilka förutsättningar och uppgifter våra Trygghetsvärdar ska ha, så att 
deras verksamhet optimalt kommer alla våra äldre till gagn, nu och i framtiden 
(redovisas senast 2021-06-30). 
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Nämnden för omsorg och stöd (forts.).  

 
• Utreda statusen samt ställa krav och planera så att aktuell personal har s.k. 

Silvia-certifiering, Både i kommunala och privata verksamheter (redovisas 
senast 2021-03-31).  

•   Utreda möjligheterna till s.k. blandboende - för att kunna ha närhet mellan 
äldreboende och trygghetsboende (redovisas senast 2021-09-30). 

•   Utreda förutsättningarna att LSS-placera barn inom kommunen.  
•   Utreda ett eventuellt samspel och samlokalisering av förskola och 

äldreboende.  
•   Undersöka och komplettera så att samtliga äldreboenden har Internet.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

• Utreda och lägga konkreta planer för flytt av Fotbollsarena till Arenaområdet. 
• Utreda lämpliga placeringar och utformning för platser för att stimulera s.k. 

spontanaktiviteter, i samverkan med Nämnden för Kultur-, Idrott- och Fritid. 
• Utreda statusen samt behovet av gemensamhetslokaler för de äldre. 

 
Nämnden för kultur, idrott och fritid.  

• Utreda frågan om nya lokaler för kulturskolans verksamheter.  
• Utreda förutsättningarna för ett stadsmuseum – inkl. lokalidrottshistoria.  
• Utreda behovet och möjligheterna för att upprätta s.k. Föreningsforum. 

 
Miljö och tillståndsnämnden  

• Ta fram en ny folkhälsoplan samt utreda möjligheterna till att samordna  
folkhälsoarbetet.  

 
Ängelholm den 16 november 2021 

  EngelholmsPartiet 
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Förord/Vision 
 

Ängelholms kommun står, liksom Sveriges kommuner generellt, inför ett 
vikande ekonomiskt underlag inför de kommande åren. Trenden mot ett alltmer 

uttunnat skatteunderlag fortsätter. Samtidigt ger en kraftig befolkningstillväxt 

ökande behov av ny infrastruktur och fler tjänster inom t.ex skola och omsorg. 

Under 2020 drabbades vår kommun, liksom Sverige och världen i övrigt, 

dessutom av en pandemi, som bl.a märkbart drivit upp arbetslösheten. 

I ett läge där kommunalskatten för Ängelholmarna redan har höjts med 1 kr och 

45 öre och regionskatten med ytterligare 79 öre under de senaste 8 åren, är 
ytterligare skattehöjning inget alternativ. Medborgarna frågar sig rättmätigt vad 

politiker och samhälle gör för deras skattepengar och varför pengarna inte 

längre räcker till. 

Ett ökat antal äldre och en oansvarig invandringspolitik erbjuder 2 väsentliga 

delar av svaret på frågan. Politiken för Sverige som helhet påverkar 

kommunerna. För att långsiktigt rädda välfärden behöver vi arbeta för en 
djupare förståelse av den problematik vi står inför, utan skygglappar. Vi behöver 

omsätta insikter till klok politik för riket, regionerna och kommunerna. 

I ett ansträngt ekonomiskt läge ökar vikten av en ansvarsfull politik ytterligare. 

Rätt prioriteringar blir ännu viktigare. Kostnader som kan undvikas, utan att 

tumma på kvaliteten i verksamheterna, måste till varje pris undvikas. Vi måste 

trots kärva tider våga göra satsningar som långsiktigt minskar trycket på 
skattemedel och/eller ökar livskvaliteten för medborgarna. 

Sverigedemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun innebär ingen 

trollstav som i ett slag löser alla problem. Däremot presenterar vi några förslag 

på hur kommunen kan prioritera klokt, spara skattemedel och avsätta tillräckliga 

medel för den höga investeringstakt vi kan förvänta framöver. Våra förslag 

skulle ge effekt i synnerhet fr.o.m planåren 2022-2023. Sverigedemokraternas 

budget ger ett alternativ till att lita på statliga anslag som aldrig kommer och 
ger ett alternativ till att på sikt tvingas skära i kärnverksamheter och ytterligare 

höja skatten. 

 

Patrik Ohlsson 
Gruppledare SD Ängelholm 
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Disposition och övergripande 
 

Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och investeringsbudget finns i sin 

helhet i bilaga 1. Siffrorna i dessa dokument förhåller sig, liksom majoritetens 

motsvarande dokument, till kommunfullmäktiges budgetdirektiv i maj 2020. 

Våra förslag på uppdrag finns i bilaga 2.  

 
Inledningsvis behandlas Sverigedemokraternas syn på kommunala 

utvecklingsmål. De besparingar och satsningar som avviker från majoritetens 

förslag sammanfattas sedan per nämnd, i form av besparingens/satsningens 

storlek och tankarna bakom. Investeringsbudget behandlas sammantaget i ett 

separat avsnitt. Slutord och skattesats behandlas i ett avslutande avsnitt. 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag är ett komplett budgetförslag för 

Ängelholms kommun för år 2021 samt för planåren 2022-2023. Förslaget är 

uppbyggt på ändringsförslag gentemot majoritetens budgetförslag. Där ej annat 

anges, t.ex vad gäller taxor, avgifter och exploateringsbudget, sammanfaller 

Sverigedemokraternas budgetförslag med majoritetens. 
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Utvecklingsmål 
 

Sverigedemokraterna delar syn med majoriteten på flertalet utvecklingsmål för 

kommunfullmäktige och nämnderna, med följande undantag: 

 

 

 ”Kommunens befolkning ska öka.” 
 

Vi anser att målet är missriktat och långsiktigt ohållbart, och borde tas bort. 

 

 

 ”Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare” 

 

Vi ersätter detta mål med följande lydelse: 

 

”Arbeta för en hållbar inkludering av alla medborgare” 

 

 

 ”Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.” 
 

Vi gör detta mål nämndsövergripande, d.v.s. låter det ingå i samtliga 

nämnders mål under ”Medskapande medarbetare”. I majoritetens förslag 

ingår det endast under 2 av nämnderna.  

 

 

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

 

Detta är ett verksamhetsmål listat under kommunens finansiella mål. Vi vill 

ändra det till 

 

”Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska, 

alternativt ligga på en nivå tydligt under genomsnittet för de skånska 
kommunerna.” 
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Kommunfullmäktige / Kommunstyrelse 

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Förenklat kan det 

kallas för "kommunens riksdag". Det är här de principiella och budgetpåverkande 

besluten för den kommunala verksamheten fattas. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i 

kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
 

Besparingar 

                                                                                                                   

 Fasta arvoden. 800 tkr för 2021 och för planåren. 

Detta motsvarar ca 15% av det totala beloppet avsatt för politikers fasta 

arvoden. Vi tänker oss en jämnt fördelad besparing över samtliga sådana 

arvoden. 
                                                                                                                   

 Gruppledararvoden. 100 tkr för 2021 och för planåren. 

Denna besparing tänker vi oss enligt samma princip som ovan och även här 

gäller det ca 15%. I båda fallen kan noteras att besparingen riktar sig enbart 

mot ledande politiker, medan Sverigedemokraterna vill låta fritidspolitikernas 

timarvoden vara oförändrade. 

 

 Effekt av uppdrag: Införande av etableringslån. 1500 tkr för planåren. 

Besparingen ligger i paritet med vad man uppnått eller beräknas uppnå i 

kommuner som infört eller planerar införa etableringslån, som t.ex Växjö och 

Eskilstuna. 

 
 Effekt av uppdrag: Dämpad kostnad, boende för nyanlända. 200 tkr för 

planåren. 

Vi vill att Staffanstorpsmodellan införs även i Ängelholms kommun. Skulle 

trycket av nyanlända öka så kan besparingen givetvis bli större. 

 

 Effekt av uppdrag: Minskning av konsulter och inhyrda tjänster, 3000 tkr för 

2022 och 6000 tkr för 2023. 

Det uppdrag vi lägger om att undersöka hur detta kan genomföras förväntar vi 

kommer ge frukt under planåren. 

 

 Stopp för inköp av ekologiska livsmedel. 2500 tkr för planåren. 

Ekologiska livsmedel är avsevärt dyrare än vanliga livsmedel. Även om vissa 

miljömässiga fördelar ev kan uppnås, så motiverar de inte fördyringen. 
Ekologiska livsmedel bidrar heller inte till t.ex minskade klimatutsläpp. 

 

 Mångfaldsåtgärder. 600 tkr för 2021 och för planåren. 

Vi avsätter 200 tkr medan majoriteten avsätter 800 tkr. Vi tänker oss att den 

återstod som satsas främst skall riktas mot äldre- och funktionshindrade. 
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Satsningar 

 

 Effekt av uppdrag: Ökad kameraövervakning på utsatta platser. 150 tkr för 

planåren. 

Ny lagstiftning ger ökade möjligheter till kameraövervakning och på vissa platser 
i kommunen skulle kameraövervakning kunna leda till ökad trygghet, både 

upplevd och verklig. 

 



 

6 
 

Familje- och utbildningsnämnden 
 

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för all skolverksamhet, d.v.s förskola, 

grundskola samt gymnasium (förutom Komvux). Vidare ansvarar nämnden för 

individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning, 
familjecentraler, familjerätt och psykiatri. Syftet med att nämnden har ansvar 

för både utbildnings- och sociala frågor är att skapa en helhetssyn för 

medborgarnas bästa och att stöd till individ och familj finns samlat. 

 

Besparingar 

 

 Minskat anslag till modersmålsundervisning med 50%. 3400 tkr för 2021 och för 
planåren. 

Sverigedemokraterna ser negativt på modersmålsundervisning och anser att den 

förstärker segrerering. Undersökningar i bl.a Danmark visar att det inte bidrar till 

något positivt, varför det avskaffats där. Modersmålsundervisning är lagstadgad 

och kan därför inte avskaffas helt på kommunal nivå, men den är också 

förknippad med krav på sökande. Därutöver kan fjärrundervisning, större klasser 

och restriktiv inställning från kommunen bidra till att bringa ner kostnaderna. 

 

 Minskat anslag till studiehandledning på modersmål med ca 30%. 2000 tkr för 

2021 och för planåren. 

Sverigedemokraterna menar att studiehandledning på modersmål är en 

grundläggande felprioritering och att lärande av svenska språket måste ha 
högsta prioritet. Istället menar vi att förberedelseklasser skall prioriteras, så att 

behovet av studiehandledning på modersmål snabbare försvinner. Det finns 

lagstiftning som fastslår rättigheter kring studiehandledning, men som även 

ställer krav på sökande. Med en mer restriktiv inställning vid prövningar och en 

mer noggrann uppföljning av att krav uppfylls av sökande för att få detta stöd, 

menar vi att föreslagen besparing vore genomförbar. 
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 HBTQ-certifiering. 10 tkr för 2021 och för planåren. 

HBTQ-certifieringar sker med jämna mellanrum av kommunens familjecentraler. 

Vi ser sådan certifiering som onödig och särbehandlande. Vi är övertygade om 

att familjecentralerna kan hantera HBTQ-personer, liksom alla andra, på ett 

professionellt sätt även utan denna certifiering. 

 

 En dator per elev – avveckla i årskurs 1-3. 1500 tkr för planåren. 

Vi saknar belägg för att en dator per elev på lågstadiet ger bättre studieresultat 

eller förutsättningar för elevers lärande. Vi känner till flera kommuner där 

undervisningen i dessa årskurser fungerar mycket bra, trots att elever inte har 
egna datorer via skolans försorg. Däremot ser vi successivt förbättrad nytta med 

en dator per elev i riktning mot högre årskurser. 

 

Satsningar 

 

 2 extra tjänster för barn i behov av särskilt stöd. 1200 tkr för 2021 och för 
planåren. 

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och det ökande antalet 

hemmasittare ökar behovet av insatser från skolans sida.  

 

 Jourhavande skolkurator under skoltid. 500 tkr för 2021 och för planåren. 

Psykisk ohälsa är inte schemalagd. Då borde heller inte hjälpen vara det. 

 

 Återförande av besparing på 0,8 SYV-tjänst som drogs in 2020. 400 tkr för 2021 

och för planåren. 

Kommuner är enligt lag skyldiga att tillhandahålla en god studievägledning. Att 

kunna vägleda elever mot högre utbildningar och mot yrkeslivet ser vi som 

kritiskt viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort. 

 
 Extra Coronastöd 2022. 

Vi befarar att pandemin kommer bli långvarig och att vissa effekter för 

verksamheter kan kvarstå även en tid efter pandemins slut. Vi anslår därför 1 

milj kr i tillfälligt Coronastöd även för 2022. Satsningen på 2 milj kr för 2021 är 

densamma som majoriteten föreslår. 

 

 Utbilda skolpersonal i hedersproblematik. 100 tkr för planåren. 

Hedersproblematik är ett växande problem i samhället. Flickor är värst utsatta, 

men även pojkar drabbas. I Malmö lever var femte elev under någon form av 

hedersförtryck. 
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Nämnden för omsorg och stöd 
 

Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för en bra kommunal hälso- och sjukvård, 

omsorg om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service 

(LSS). I nämndens ansvarsområde ingår att ansvara för hemtjänsten, särskilda 

boenden och personlig assistans. 

 

Besparingar 

 

Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag. 
 

Satsningar 

 

Eftersom statsstöd förväntas inkomma för de kommande åren, men i skrivande 

stund ej är fastslaget i alla delar, så budgeterar vi det inte i nuläget. Istället 

sammanställer vi nedan en prioriteringslista (utan inbördes rangordning) över 

områden vi finner att det stödet bl.a bör användas för. 

  

 Införande av heltid som norm utan delade turer. 

 

 Befria personer som fyllt 80 år från kostnad för trygghetslarm. 
 

 Fortsätta med viktiga och livskvalitethöjande uppgifter som trygghetsvärdinnor, 

kurator och syn/hörselinstruktör haft. 

 

 Satsa på att motverka ensamhet bland äldre, t.ex genom att införa en 

aktivitetssamordnare inom hemtjänstverksamheten. 

 

 Behålla nylagad mat inom äldreomsorgen, d.v.s ej införa ”Middagsvalet”. Detta 

har ej genomförts under 2020 som planerat, och vi vill heller inte att det 

genomförs i nuläget. Måltiden är det viktigaste inslaget i många äldres vardag 

och vi har sett flera misslyckade exempel på där fryst mat införts inom 

äldreomsorgen, bl.a för något år sedan i Ystad. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, 

trafikfrågor och är den nämnd som arbetar fram förslag till detaljplaner. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar för frågor om nybyggnation, 

samhällsbyggande och fysisk planering i Ängelholms kommun. Detta innebär allt 

från att ta fram förslag till detaljplaner och fatta beslut om bygglov, till att sköta 
kommunens gator, vatten- och avloppsledningar, parker och stränder. 

 

Besparingar 

 

Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag. 
 

Satsningar 

  

 Åtgärder mot vandalisering och klotter. 250 tkr för 2021 och för planåren. 

Kommunfullmäktige har antagit Sverigedemokraternas motion om att införa en 

policy mot olaga klotter och affischering. För att kunna följa upp denna med 

verkliga och behövliga åtgärder, behöver medel avsättas. 
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Nämnden för kultur- idrott och fritid 
 

Nämnden för kultur, idrott och fritid ansvarar för kommunens bibliotek, 

idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kulturskola, namngivning av gator och torg 

samt kommunens evenemang som Ljusfesten och nyårsfirandet. 
 

Besparingar 

 

 Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 

 

Satsningar  

 

 Återföring av föreslagen indragning av kommunalt bidrag till 

Heagården/Brandbilsmuséet om 45 tkr årligen, för 2021 och planåren. 

Sverigedemokraterna vill att detta stöd kvarstår, eftersom muséet har ett viktigt 

kulturellt värde som kommunen borde värna. 
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Miljö- och tillståndsnämnden 
 

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i 

kommunen. Detta innebär ansvar för tillsyn och kontroller av till exempel 

livsmedelshantering, alkoholservering och tobaksförsäljning. Nämnden ska också 

genomföra och följa upp kommunens miljöplan och naturvårdsprogram. 

 

Besparingar 

 

 Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 

 

Satsningar 

  

 Sverigedemokraterna saknar satsningar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
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Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över tre olika slags 

ställföreträdarskap: 

 Godmanskap 

 Förvaltarskap 

 Förmyndarskap 

 

Besparingar 

 

 Sverigedemokraterna saknar besparingar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
 

Satsningar 

  

 Sverigedemokraterna saknar satsningar på nämndens område, relativt 

majoritetens budgetförslag 
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Investeringbudget 
 

Sverigedemokraterna har några omprioriteringar i investeringsbudget gentemot 

majoritetens förslag, enligt följande: 

 

Besparingar 

 

 Vi halverar anslaget för fossilfria transportmedel 2021 och planåren till 500 tkr. 

 

 Vi halverar anslagen för konstinköp för 2021 samt planåren till 100 tkr per år. 

 

Total besparing gentemot majoritetens förslag: 1800 tkr. 

 

Satsningar 

  

 Vi satsar 400 tkr extra på översvämningsåtgärder för 2021 och planåren. 

 

 Vi satser 200 tkr extra på upprustning av badstränder för 2021 och planåren. 

 

Total satsning gentemot majoritetens förslag: 1800 tkr. 
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Slutord, yrkande och skattesats 
 

Ängelholms kommun är en fantastisk plats att bo i. Kommunen erbjuder 

medborgarna service och välfärd, som trots en del problem ofta fungerar mycket 

bra för flertalet. Vi har mycket att vara rädda om och värna, särskilt i tider av 

försämrad ekonomi, pandemi och lågkonjunktur. 

 
Sverigedemokraternas budgetförslag är framtaget med fokus på att slå vakt om 

kärnverksamheter och andra verksamheter som bär ett tydligt mervärde för 

medborgarnas livskvalitet och kommunens långsiktigt starka ekonomi.  

 

Vi ser skattehöjning som en absolut sista utväg. Vår restriktivitet vad gäller 

ytterligare skattehöjning har skärpts med anledning av de senaste årens kraftiga 

skattehöjningar i kommunen. På sikt är det likväl svårt att se hur en 

skattehöjning skulle kunna undvikas med tanke på alltfler unga i utanförskap och 

arbetslöshet och ökad andel äldre, såvida inte staten skjuter till medel som 

motsvarar de kostnader som regeringens politik åsamkat Sveriges kommuner 

inklusive Ängelholm. 

 
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2021 och för planåren har ett större 

överskott i driftbudget jämfört med majoritetens. Därmed kommer vi närmre det 

långsiktiga målet om ett årligt resultat på 2% för både 2021 och för planåren, 

som trots allt även majoriteten stöder. Vår ambition kommer fortsatt att vara en 

trygg kommun med budget i balans, att jaga onödiga kostnader och att 

medborgarna skall erbjudas mesta möjliga nytta för minsta möjliga skattepeng. 

 

Sverigedemokraterna yrkar  

                                                                                                                   

 Att Sverigedemokraternas budgetförslag antas i sin helhet, med 

oförändrad skattesats 20,49%. 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Sverigedemokraternas förslag på driftsbudget och investeringsbudget 

 

Bilaga 2: Sverigedemokraternas förslag på uppdrag 

 



Bilaga 1

Förslag driftbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv i maj

Skattefinansierad verksamhet

2021 2022 2023

Resultatnivå budgetdirektiven 23 453        28 479        37 138        

Utökning av revisionens budget förslag från KF:s presidie 100 -             100 -             100 -             

Ny skatteunderlagsprognos, augusti 1 013           5 763           9 871           

Ny skatteunderlagsprognos, oktober 28                8 429 -          17 365 -       

Ny pensionsprognos, augusti 15 716        3 658           9 813           

Generella statsbidrag budgetpropositionen 28 801        14 400        

Driftbidrag flygplatsen 5 200 -          1 200 -          300 -             

Nya lokaler, uppdatering av tidplaner och hyresnivåer 5 407           16 124        12 143 -       

Ny resultatnivå 69 118        58 695        26 914        

Föreslagna förändringar

Kommunfullmäktige

Generall besparing fasta arvoden 800              800              800              

Kommunstyrelsen

Effekt av uppdrag: Införande av etableringslån 1 500           1 500           

Effekt av uppdrag: Dämpad kostnad mottagning/boende nyanlända 200              200              

Effekt av uppdrag: Ökad kameraövervakning på utsatta platser 150 -             150 -             

Effekt av uppdrag: Minska utnyttjande av konsulter och inhyrda tjänster 3 000           6 000           

Besparing stoppade inköp av ekologiska livsmedel 2 500           2 500           

Besparing mångfaldsåtgärder (75%) 600              600              600              

KS: Lönereserven central och utrymmet utökas. 11 762 -       15 350 -       15 350 -       

KS: Nya arbetssätt och digitalisering 2 500           5 000           5 000           

KS: Politisk sekreterare (SD besparar 100 tkr jfrt med de blågröna) 800 -             800 -             800 -             

KS: Utökad evenemangsbudget 250 -             250 -             

KL: Strategiska utredningar 200 -             

KL: Detaljplaner och tillstånd Kallbadhus 1 800 -          900 -             300 -             

SST: Bidrag bredbandsutbyggnad 2 400 -          2 300 -          

SST: Licenskostnader intranät 600 -             600 -             600 -             

SST: Licenskostnader digital kompetensbank 600 -             600 -             600 -             

SST: Platsvarumärke 250 -             250 -             

SST: Internet of things 100 -             

LOF: Arbetsmarknadsåtgärder/Praktiksamordning inklusive 1,0 tjänst SSA2 250 -          2 250 -          250 -             

Familje- och utbildningsnämnden

Minskning anslag modersmål 50% 3 400           3 400           3 400           



Minskning anslag studiehandledning på modersmål ca 30% 2 000           2 000           2 000           

Utbilda skolpersonal i hedersproblematik 100 -             100 -             

SYV 0,8 tjänst (återförande) 400 -             400 -             400 -             

HBTQ-certifiering - indragen 10                10                10                

En dator per elev - avveckla på lågstadiet 1 500           1 500           

Skolkurator under skoltid 500 -             500 -             500 -             

2 nya tjänster för elever med särskilda behov 1 200 -          1 200 -          1 200 -          

Tillfälligt stöd med anledning av Corona 2 000 -          1 000 -          

Individ- och familj 5 000 -          5 000 -          

Gymnasieskolan 2 300 -          2 300 -          

Flytt av 1,0 tjänst projektledare Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) 250              250              250              

Nämnden för omsorg och stöd

(Nedan visar våra prioriteringar när det gäller stadsstödet, 

således inga kronor och ören angivna)

Ej genomföra middagsvalet

Heltid som norm utan delade turer

Fortsätt med viktiga och livskvalitethöjande uppgifter som

   trygghetsvärdinnor, kurator och syn- och hörselinstruktör haft

Satsning på att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Satsning på att all personal inom äldreomsorgen skall behärska svenska

Överförmyndarnämnden

Generell förstärkning 1 000 -          750 -             500 -             

Samhällsbyggnadsnämnden

Bidrag enskilda vägar 1 200 -          1 200 -          1 200 -          

Lekplatser - underhåll och säkerhetsarbete 200 -             200 -             200 -             

Åtgärder mot vandalisering och klotter 250 -             250 -             250 -             

Miljö- och tillståndsnämnden

Kartläggning av utsläpp/koldioxidbudget (nollat jfrt med de blågrönas förslag)-                

Samarbete för hållbara upphandlingar 300 -             300 -             300 -             

Framtagande av skötselplan för Nöttaskogen 45 -               

Inventering av naturvärden i Kronoskogen 130 -             

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid

Brandbilsmuséet Heagården - fortsatt kommunalt stöd 45 -               45 -               45 -               

Ny tjänst som evanemangskoordinator 500 -             500 -             500 -             

Utökade aktiviter kulturskolan (150 tkr lägre än de blågrönas förslag) 100 -             100 -             100 -             

Havslivräddarna 100 -             100 -             100 -             

Gratis sommarlovsaktivitet 350 -             350 -             350 -             

Summa 42 046        41 710        26 879        



Ytterligare statliga medel till äldreomsorgen 2021 2022 2023

Äldreomsorgslyftet (totalt) 17 145            

Äldreomsorgssatsning 20 194            20 194            20 194            

Skatter och generella statsbidrag 2 547 322   2 637 096   2 733 553   

Resultatnivån i procent 1,7% 1,6% 1,0%

Resultatnivån två procent 50 946        52 742        54 671        

Förslag investeringsbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv i maj och nämndernas budgetar

Skattefinansierad verksamhet

2021 2022 2023

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 111 680      110 420      110 420      

Familje- och utbildningsnämnden

Inventarier grundskola, tillägg nya skolor enligt FUN:s förslag 15 000        

Samhällsbyggnadsnämnden

Klippanvägens ombyggnad flyttat 25 mnkr till 2020 enligt KF beslut 200825 25 000 -       

Projekt för asfalltsplan utökas från 11 till 16 mnkr år 2021. 5 000           

Justeringar mellan åren SBN:s förslag 2 320           1 150 -          1 170 -          

Tillägg för Ängelholmspaketet enligt SBN:s förslag 8 550           28 500        41 150        

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid

Projekt Vejby IP tidigareläggs 200              4 800           200 -             

Projekt Konstnärlig gestaltning även år 2021 1 000           

Inventarier fritidsgårdsverksamhet 50                

Upprustning IP med skötsel 500              

Skåneleden 300              

Inventarier Järnvägens Museum 400              150              

Utegym/aktivitetsyta Strövelstorp 400              

Stor släpvagn/skåp 100              

Teknik, ljud, ljus 100              100              

Ombyggnad/omgestaltning närbibliotek 250              350              

97100 Konstinköp 100 -             100 -             100 -             

91104 Fossilfria transportmedel 500 -             500 -             500 -             

92015 Översvämningsåtgärder 400              400              400              

92000 Badstränder upprustning 200              200              200              

Summa 104 350      143 520      166 350      



Avgiftsfinansierad verksamhet

2021 2022 2023

Investeringsramar enligt budgetdirektiven 75 000        49 000        48 000        

Samhällsbyggnadsnämnden

Förskjutning 1 år Magnarps vattenverk 5 000 -          10 000 -       11 000        

Summa 70 000        39 000        59 000        



Bilaga 2. Uppdrag 

 

KS 

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ge förslag för hur kostnaderna för kommunens 

mottagande av, och boende för, nyanlända och ensamkommande kan sänkas. Uppdraget ska 

återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-06-30.  

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ge förslag på hur försörjningsstöd till nyanlända 

kan omvandlas till etableringslån, samt kopplas till krav på motprestation i form av arbete eller 

uppnådda studiemål. Uppdraget bör innefatta att granska hur detta genomförts i kommuner som 

t.ex Växjö. Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-09-30.  

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta mot regeringen för att avskaffa eller kraftigt reformera 

den s.k anvisningslagen, så att det kommunala självstyret återupprättas. I uppdraget bör ingå 

sondering med andra kommuner och att om möjligt samarbeta med dessa som gemensam kraft. 

Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-12-31.  

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en analys av hur den kommunala ekonomin utvecklats 

under de senaste 8 åren. Analysen skall ge övergripande svar, fattbart för den vanligen medborgaren, 

kring hur det ekonomiska läget kan vara så kärvt i kommunen trots högkonjunktur, trots pressat 

resultat och trots att kommunalskatten höjts med hela 1,45 procentenheter under perioden 

sammanlagt. Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-09-30.  

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett förbud mot ansiktstäckande 

kläder på offentliga platser, inkl heltäckande religiös klädsel som t.ex niqab och burka, i vår lokala 

ordningsstadga. Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-06-30. 

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över utnyttjandet av inhyrda tjänster och konsulter i 

kommunen och lämna förslag på effektiviseringar. Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd 

senast 2021-08-31. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda planering för att inför kommande mandatperiod införa 

av ny förvaltning med tillhörande politiskt tillsatt nämnd kallad arbetsmarknadsförvaltningen samt 

arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden skall ansvara för ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning så som komvux, SFI och yrkeshögskolan, samt övriga 

uppgifter som åligger enligt reglemente och delegationsordning. Syftet skall vara att ta ett samlat 

grepp om arbetsmarknaden och möjligheterna till att få invånarna i arbete och på så sett minska 

arbetslösheten och även de ekonomiska biståndet. Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd 

senast 2021-12-31. 

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef 

och skillnader mellan olika verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31. 

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan 

leda till ökad effektivitet som underlag för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras 

senast 2021-06-30. 

  



FUN 

Att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag och kostnader för att erbjuda 

tåg- och busskort som gäller för hela Skåne till de gymnasielever som väljer att studera i Ängelholms 

kommun. Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2021-09-30 

Att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att anta en policy med riktlinjer för erbjudandet av 

modersmålsundervisning. Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2021-09-30 

Att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa terminsvisa 

samtal med skolkurator för elever i åk. 4-9, detta för att förekomma den ökade psykiska ohälsan. 

Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2021-09-30 

Att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att uppmuntra skolorna att införa inslag av kort 

daglig motion i form av pulshöjande rörelser, t.ex i samband med lektionsstart, för att på så sätt 

stimulera hälsa och lärande. Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2021-04-30. 

Att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera vilka fördelar och 

nackdelar som erfarits i kommunens skolverksamhet med ”En dator per elev”, samt vilken förändring 

av studieresultaten som åstadkommits. Utredningen tar med fördel in åsikter inte enbart från 

rektorer utan även från ämneslärare och annan personal, och särskiljer redovisningen för de högre 

respektive lägre årskurserna. Uppdraget ska redovisas till berörd nämnd senast den 2021-09-30. 

 

NOS 

Att ge Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att ta fram förslag på hur de värdeskapande uppgifter 

som trygghetsvärdinnorna haft kan rymmas, i första hand, inom befintliga resurser. Uppdraget ska 

återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-09-30. 

Att ge Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan 

bli bättre på att arbeta för att motverka ensamhet bland äldre. Uppdraget ska återrapporteras till 

berörd nämnd senast 2021-12-31. 

 

SBN 

Att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verka för en högre grad av kameraövervakning på 

brottsutsatta platser och ta fram en plan för vilka platser som vore lämpliga för kameraövervakning. 

Uppdraget ska återrapporteras till berörd nämnd senast 2021-09-30. 

Att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot 

klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

 

NKIF 

Att ge Nämnden för kultur, idrott och fritid i uppdrag att se över utbudet av aktiviteter och 

tjänsteplanering inom Kulturskolan. Återrapporteras senast 2021-06-30. 
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Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/512
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-11-09

Årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 
2021

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga strate-
giska frågor. Kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt för de förtroendevalda att 
få vara med i den lokala utvecklingen och arbeta med strategiska frågor i vägvals- 
och utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens verksamhet. Beredningarna 
arbetar agilt med att se till helheten och är ett redskap för kommunfullmäktige i poli-
tiska uppgifter. Beredningarnas uppdrag utgör även underlag för att väcka debatt i 
kommunfullmäktige, vilket ökar delaktigheten från dess ledamöter. 

Kommunfullmäktige styr verksamheten i beredningarna genom att fastställa en årlig 
plan med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Årsplanen ska: 

• lägga fast beredningarnas uppdrag under kommande verksamhetsår
• antas av kommunfullmäktige
• vid behov kompletteras och löpande följas upp och utvecklas av kommunfull-

mäktiges presidium i samråd med respektive beredning

Den 28 maj 2020 genomfördes en workshop med beredningspresidierna, samlade 
presidiet, planeringschefer och huvuduppdragschefer i syfte att arbeta fram förslag 
till beredningsuppdrag. Workshopen utgick utifrån omvärldsbevakning och en be-
hovsanalys. Detta har sedan bearbetats och i september 2020 fick samlade presidiet 
olika uppdragsförslag inför 2021 presenterade för sig. Utifrån dessa valdes tre som 
resulterade i en årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 2021.  
 
Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 ledamöter inklusive presidiet).Val 
av ledamöter till de nya breddningsuppdragen sker på fullmäktiges sammanträde i 
21 december 2020.
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Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas 
av beredningens presidium.

Beslutsunderlag 
• Årsplan, daterat xx november 2020.
• Tjänsteutlåtande daterat 9 november 2020. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår att besluta

att anta årsplan för breddningsuppdrag 2021.

För kommunfullmäktiges presidium,

Elisabeth Kullenberg (M) Ola Carlsson (M) Emma Yngvesson (S)
Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Beslutet expedieras till:
• Beredningskoordinator
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Beredningskoordinator 

Malin Klintfjäll 

468180 

Malin.Klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2020/512 

Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 

Datum: 2020-11-09 

 

Årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 

2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga strate-

giska frågor. Kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt för de förtroendevalda att 

få vara med i den lokala utvecklingen och arbeta med strategiska frågor i vägvals- 

och utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens verksamhet. Beredningarna 

arbetar agilt med att se till helheten och är ett redskap för kommunfullmäktige i 

politiska uppgifter. Beredningarnas uppdrag utgör även underlag för att väcka debatt 

i kommunfullmäktige, vilket ökar delaktigheten från dess ledamöter.  

Kommunfullmäktige styr verksamheten i beredningarna genom att fastställa en årlig 

plan med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Årsplanen ska:  

• lägga fast beredningarnas uppdrag under kommande verksamhetsår 

• antas av kommunfullmäktige 

• vid behov kompletteras och löpande följas upp och utvecklas av kommunfull-

mäktiges presidium i samråd med respektive beredning 

Den 28 maj 2020 genomfördes en workshop med beredningspresidierna, samlade 
presidiet, planeringschefer och huvuduppdragschefer i syfte att arbeta fram förslag 
till beredningsuppdrag. Workshopen utgick utifrån omvärldsbevakning och en be-
hovsanalys. Detta har sedan bearbetats och i september 2020 fick samlade presidiet 
olika uppdragsförslag inför 2021 presenterade för sig. Utifrån dessa valdes tre som 
resulterade i en årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 2021.   
  
Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 ledamöter inklusive presidiet). 
 
Val av ledamöter till beredning 1 första uppdrag (januari-juni) och beredning 2 
uppdrag sker på fullmäktiges sammanträde 21 december 2020. Val av ledamöter till 
beredning 1 andra uppdrag (juli-dec) sker på fullmäktige i juni 2021.  
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Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas 
av beredningens presidium. 
 

Beslutsunderlag  
• Årsplan, daterat xx november 2020. 

• Tjänsteutlåtande daterat 9 november 2020.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslår att besluta 

att anta årsplan för breddningsuppdrag 2021. 

 

För kommunfullmäktiges presidium, 

Elisabeth Kullenberg (M)   Ola Carlsson (M)    Emma Yngvesson (S) 

Ordförande        1:e vice ordf.     2:e vice ordf. 

 

Beslutet expedieras till: 
• Beredningskoordinator 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 236 Dnr. KS 2020/492

Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om 
medel till extra stöd för föreningslivet

Ärendebeskrivning
I september 2020 lämnade Krisledningsnämnden ett uppdrag att utreda och föreslå hur 
kommunens föreningsliv kan stöttas ekonomiskt. Enligt uppdraget ska ärendet tas upp 
för beslut i Nämnden för kultur, idrott och fritid.

Nämnden för kultur, idrott och fritid har i oktober 2020 fattat beslut om en fördelning 
av extra anslag till föreningslivet. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2020
• Protokollsutdrag Nämnden för kultur, idrott och fritid den 19 oktober 2020, § 80
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 6 oktober 2022
• Protokollsutdrag  Krisledningsnämnden den 16 september 2020, § 86

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Maija Rampe (M), 
Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids driftbudget år 2020, 

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2020 med 1 mnkr, 
samt

att avslå begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om tillskott på ytterligare 1 
mnkr till för år 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/492
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-27

Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om 
medel till extra stöd för föreningslivet

Ärendebeskrivning
I september 2020 lämnade Krisledningsnämnden ett uppdrag att utreda och föreslå 
hur kommunens föreningsliv kan stöttas ekonomiskt. Enligt uppdraget ska ärendet tas 
upp för beslut i Nämnden för kultur, idrott och fritid.

Nämnden för kultur, idrott och fritid har i oktober 2020 fattat beslut om en fördel-
ning av extra anslag till föreningslivet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2020
• Protokollsutdrag Nämnden för kultur, idrott och fritid den 19 oktober 2020, § 80
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 6 oktober 2022
• Protokollsutdrag  Krisledningsnämnden den 16 september 2020, § 86

Utredning
Nämnden för kultur, idrott och fritid har fattat beslut om en fördelning till förenings-
livet där följande bidragsformer föreslås få extra anslag:

Bidragsform Budget 2020 Extra anslag

LOK-stöd 2 800 000 570 000

Studieorganisationer 669 000 140 000

Pensionärs- och handikapp 255 000 50 000

Kultur, Hembygd, Museer, IFO 1 152 000 240 000

Totalt 4 876 000 1 000 000
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Nämnden föreslår att extra anslag enligt denna modell ska betalas ut till föreningslivet 
under år 2020 och 2021, och föreslår att kommunfullmäktige ska tillskjuta 1 mnkr till 
nämndens budget 2020 och 2021 för att finansiera det extra anslaget. 

Kommunledningen bedömer att förslaget för år 2020 är rimligt och att satsningen kan 
finansieras genom en minskning av kommunens resultat. Däremot anser kommunled-
ningen inte att beslut ska fattas om en finansiering även för år 2021. Budgetberedning-
en har nyligen lämnat sitt förslag till budget för 2021 och plan 2022-2023, och ärendet 
har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige. Läget i ekonomin är osäkert och i 
budgetberedningens förslag föreslås ett avsteg från resultatmålet år 2021, vilket mins-
kar kommunens möjlighet till extra satsningar utöver de som redan ingår i budgetför-
slaget. Nämndens förslag om tillskott även för år 2021 bör därför avslås. 

Skulle den pågående pandemin ha betydande negativa ekonomiska effekter för före-
ningslivet ekonomiskt även under år 2021 kan Ängelholms kommun väcka ärendet på 
nytt, och då ta den ekonomiska utvecklingen under året i beaktande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids driftbudget år 2020, 

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2020 med 1 mnkr, 
samt

att avslå begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om tillskott på ytterligare 1 
mnkr till för år 2021.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef
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Beslutet expedieras till:
• Nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2020-10-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 80 Dnr. NKIF 2020/83  

Fördelning av extra stöd till föreningslivet i 
Ängelholm

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden beslutade den 2 september 2020 att skyndsamt utreda och 
lämna förslag till hur kommunen kan stötta Ängelholms föreningsliv ekonomiskt 
med anledning av pandemin. Helsingborgs stad nämndes som exempel, som 
nyligen beslutade att tillgängliggöra 5 miljoner kronor som akut krisstöd till 
föreningslivet.  Ärendet ska efter utredning tas upp för beslut i nämnden för kultur, 
idrott och fritid.    

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 6 oktober 2022
Beslut i Krisledningsnämnden daterat den 16 september 2020    

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft och Peter Björkqvist, enhetschefer, informerar. 

Yrkande
Christina Hanstål (M), Ulf Mattsson (C), Susanne Jönsson (S), Anton Nyroos (S) 
och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på fördelning och finansiering av extra anslag till förenings-
     livet 2020, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för 
      kultur, idrott och fritids driftbudget 2020, samt 

att föreslå kommunfullmäktige tillskjuta ytterligare 1 mnkr till Nämnden för kultur, 
      idrott och fritid för 2021.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2020-10-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Kultur och stad
Ekonomienheten
Krisledningsnämnden
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enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
susann.toft@engelholm.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Datum: 2020-10-05 
Diarienummer: NKIF 2020/83
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Fördelning av extra stöd till föreningslivet i Ängel-
holm

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden beslutade den 2 september 2020 att skyndsamt utreda och 
lämna förslag till hur kommunen kan stötta Ängelholms föreningsliv ekonomiskt 
med anledning av pandemin. Helsingborgs stad nämndes som exempel, som nyli-
gen beslutade att tillgängliggöra 5 miljoner kronor som akut krisstöd till förenings-
livet. 

Ärendet ska efter utredning tas upp för beslut i nämnden för kultur, idrott och fri-
tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 6 oktober 2022
Beslut i Krisledningsnämnden daterat den 16 september 2020

Utredning
Föreningslivet har en stor betydelse för Ängelholms kommun och dess utveckling 
och välmående. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
förbjudit sammankomster på mer än 50 deltagare vilket inneburit minskade intäk-
ter för en del föreningar från biljettförsäljning, kioskförsäljning och sponsorer. 
Under Corona pandemin har föreningarna fått ställa om sin verksamhet på många 
olika sätt vilket har varit en stor och tuff utmaning. Det är därför en angelägen 
uppgift för kommunen att stötta Ängelholms föreningsliv ekonomiskt med anled-
ning av pandemin. Kultur och stad har i denna tjänsteskrivelse tagit fram ett förslag 
på hur kommunens ekonomisk kan stötta föreningslivet.  

Bidrag och fördelning
Kultur och stad har utgått från Helsingborgs modell för hantering av det extra 
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anslaget. Helsingborg har beslutat att tillgängliggöra fem miljoner kronor, vilket 
motsvarar ca 34 kr/invånare. För Ängelholms räkning skulle 1 miljoner kronor 
motsvara ca 24 kr/invånare. 

Kultur och stad föreslår att det extra stödet ska fördelas ut procentuellt till de 
föreningar som i dag erhåller verksamhetsstöd. Se diagram nedan. 

Förslaget innebär att 570 000 kr fördelas procentuellt till de föreningar som erhåller 
LOK-stöd. Fördelningen baseras på utfallet 2019. Studieorganisationerna erhåller 
140 000 kr, och den fördelningsmodell som används vid uträkning av det årliga 
bidraget ligger till grund för fördelning av det extra stödet. Bidraget på 50 000 kr 
till handikapp- och pensionärsföreningar fördelas procentuellt efter antal medlem-
mar. För kultur- och hembygdsföreningar, de föreningsdrivna museerna, samt 
sociala föreningar som bedriver särskilt viktig verksamhet, sker en extra utlysning 
på sammanlagt 240 000 kr som gör det möjligt att söka ersättning för inkomstbort-
fall i form av publik- och lokalintäkter eller andra utgifter kopplade till Covid-19. 

LOK-stöd
 57%

Studieorganisationer
 14%

Kultur
 6%

Hembygd
 4%

Föreningsdrivna 
museer

 3%

Pensionärs- och 
handikapp

 5%
IFO (individ- och 

familj)
 11%
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Ängelholms kommun betalade 2019 ut drygt 18,6 miljoner kronor i föreningsstöd.  
Dessa medel fördelas bland annat till idrottsföreningar i form av LOK-stöd, sköt-
selbidrag och lokalbidrag, samt bidrag till studieförbund, kultur- och hembygdsför-
eningar med flera. Alla dessa föreningsstöd bedöms inte vara relevanta för ett extra 
anslag.  Landsbygdspotten, lokalbidrag, lönebidrag, skötselbidrag och driftbidrag 
till Rögle är undantagna detta förslag. Även bidrag till Ängelholms Hembygdsföre-
ning är undantagna då föreningen tidigare i år beviljats ett extra stöd på 500 000 kr.

De bidragsformer som bedöms vara aktuella för ett extra anslag är följande: 

Budget 2020 Extra anslag

LOK-stöd 2 800 000 570 000

Studieorganisationer 669 000 140 000

Pensionärs- och handikapp 255 000 50 000

Kultur, Hembygd, Museer, IFO 1 152 000 240 000

Totalt 4 876 000 1 000 000
 

Konsekvenserna av Coronapandemin kommer sannolikt att påverka föreningslivet 
under hela 2021. Då samhället är beroende av ett välmående och välfungerande 
föreningsliv föreslås ett extra bidrag även för 2021 på motsvarande belopp, 
dvs 1 miljon kronor, att fördela utifrån ovanstående modell.

Genom detta stöd kan Ängelholm säkerställa ett fortsatt brett och aktivt förenings-
liv för kommunens invånare. Då uppnås exempelvis barnkonventionens intentio-
ner att ge barn och unga en god fritid och folkhälsan förbättras genom ett rikt 
utbud av fritidsaktiviteter.  
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Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på fördelning och finansiering av extra anslag till förenings-li-
vet 2020, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för 
kultur, idrott och fritids driftbudget 2020, samt 

att föreslå kommunfullmäktige tillskjuta ytterligare 1 mnkr till Nämnden för kultur, 
idrott och fritid för 2021.

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Peter Björkqvist
Enhetschef bad, idrott och fritid

Beslutet expedieras till:
Kultur och stad
Ekonomienheten
Krisledningsnämnden



§ 86 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-09-02 

Dnr. KLN 7/2020 

Möjligheterna för kommunen att stötta föreningslivet i 
kommunen ekonomiskt 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden väcker ärende på dagens möte med Krisledningsnämnden gällande vilka 
ekonomiska möjligheter kommunen har att stötta kommunens föreningsliv med anledning 
av minskade intäkter för föreningar på grund av den pågående pandemin. 

Ordföranden informerar om att Helsingborg nyligen tog beslut om att stötta föreningslivet 
med 5 mkr. 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att skyndsamt utreda och lämna förslag till hur 
kommunen kan stötta kommunens föreningsliv ekonomiskt. Ärendet ska sedan tas upp för 
beslut i Nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Justeringsp7 ons signatur 

5j?LA f 
U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 237 Dnr. KS 2020/200

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB

Ärendebeskrivning
Den 25 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av andel i 
ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg 
Airport.

Som en del i detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna Helsingborg, 
Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar 
kommunernas ägande av ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB och 
deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av ägarbolaget och 
indirekt flygplatsbolaget Ängelholms Flygplats AB. 

Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då skulle bli en åttonde 
delägare. För att detta ska kunna ske behöver överlåtelsen av aktierna godkännas av 
samtliga delägande kommuner, och ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta 
det tidigare.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2020
• Förslag till nytt aktieägaravtal

Deltar inte i beslutet
Karl-Otto Rosenqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), Linda 
Persson (KD), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv,

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och 
med den 1 mars 2021,

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef kommunstyrelsen
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/200
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-27

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB

Ärendebeskrivning
Den 25 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av andel i ägarbo-
lag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna Helsing-
borg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar 
kommunernas ägande av ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB och 
deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av ägarbolaget och 
indirekt flygplatsbolaget Ängelholms Flygplats AB. 

Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flyg-
plats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då skulle bli en åttonde de-
lägare. För att detta ska kunna ske behöver överlåtelsen av aktierna godkännas av 
samtliga delägande kommuner, och ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta 
det tidigare.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2020
• Förslag till nytt aktieägaravtal

Utredning
En överlåtelse av aktier från Båstad kommun till Båstad Turism och näringsliv in-
nebär att Båstad kommuns åtagande att täcka eventuella framtida förluster som 
uppkommer i flygplatsbolagets verksamhet fördelas mellan Båstad kommun och 
Båstad Turism och Näringsliv utifrån aktieinnehav. Övriga delägares åtagande på-
verkas inte.
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Aktieägare Antal Aktier Andel kapital Maxbelopp 
(kr)

Helsingborg 4 159 41,59 % 20 875 000
Ängelholm 3 238 32,38 % 16 255 000
Höganäs 1 067 10,67 % 5 355 00
Båstad 507 5,07 % 2 547 450
Klippan 286 2,86 % 1 435 000
Bjuv 216 2,16 % 1 085 000
Perstorp 39 0,39 % 197 768 
Båstad Turism och Nä-
ringsliv

488 4,88 % 2 447 550

Summa 10 000 100 % 50 197 768

Förändringar i styrelsen i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
Styrelsen i ägarbolaget ska även fortsättningsvis bestå av sju ordinarie ledamöter 
och sju suppleanter. I det nya aktieägaravtalet anges Båstad kommun ska nominera 
en ordinarie ledamot och Båstad Turism och Näringsliv ska nominera en suppleant 
För övriga delägare gäller fortsatt rätten att nominera vars en ordinarie ledamot 
och en suppleant till styrelsen, varav den ordinarie styrelseledamoten ska vara kom-
munstyrelsens ordförande.

Avskaffande av särskild majoritet vid vissa beslut
Det tidigare avtalet innehöll en paragraf om särskild majoritet vid vissa beslut, där 
två tredjedelars majoritet av det totala antalet aktier krävdes. I det nya aktieägarav-
talet har denna paragraf tagits bort, och både styrelse och stämma fattar sina beslut 
med enkel majoritet.

Rättigheter och skyldigheter för ägarkommuner
Det nya aktieägaravtalet anger fortfarande att det är kommunfullmäktige i respekti-
ve ägarkommun (”Parterna 1-7”) som ska ges möjlighet att ta ställning i frågor som 
är principiella eller annars av större vikt. Det är också dessa parter som ansvarar för 
att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet fullgörs. Avtalet anger 
också att parterna 1-7 har rätt till de handlingar och räkenskaper samt övrig infor-
mation som behövs för att kommunstyrelserna i respektive kommun ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flyg-
plats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv,

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Hol-
ding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och med 
den 1 mars 2021,

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Eva Sturesson
Stadsjurist

Beslutet expedieras till:
• Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktupp-

gifter.
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AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan

(1) Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”);

(2) Ängelholms kommun, org nr 212000-0972, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 
(”Ängelholm”);

(3) Höganäs kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs 
(”Höganäs”);

(4) Båstad kommun, org nr 212000-0944, 269 80 Båstad (”Båstad”);

(5) Klippans kommun, org nr 212000-0928, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan, 
(”Klippan”); 

(6) Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”);

(7) Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp (”Perstorp”); och

(8) Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening, org nr 716406-3120, Box 1096, 
269 21 Båstad (”Båstad Turism och Näringsliv”).

Ovan angivna parter benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

1 Bakgrund

1.1 Parterna 1-7 ovan beslutade att gemensamt bilda Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB (”Bolaget”) i syfte att Bolaget skulle förvärva samtliga aktier i 
Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896, (”Flygplatsbolaget”) från den 
dåvarande ägaren Peab FU Holding 8 AB, org nr 559257-3132. Bolagets förvärv av 
Flygplatsbolaget har därefter genomförts per den 1 september 2020. Parterna 1-7 ingick 
i samband därmed även ett aktieägaravtal avseende Bolaget och deras gemensamma 
styrning av Bolaget och indirekt Flygplatsbolaget.

1.2 Mot bakgrund av att Båstad, med övriga Parters godkännande, per den [datum] 2020 
har överlåtit 488 av sina 995 Aktier i Bolaget till Båstad Turism och Näringsliv, har 
Parterna beslutat att det mellan Parterna 1-7 ingångna aktieägaravtalet rörande Bolaget 
ska upphöra att gälla och istället ersättas av detta nya aktieägaravtal (”Avtalet”) som 
ingås mellan Bolagets samtliga åtta delägare. Det tidigare gällande aktieägaravtalet 
upphör automatiskt att gälla per dagen för detta Avtals ikraftträdande, efter samtliga 
Parters undertecknande av Avtalet. Godkännandet av Båstads överlåtelse av 488 Aktier 
till  Båstad Turism och Näringsliv har lämnats under villkor att Båstad, gentemot övriga 
Parter, garanterar Båstad Turism och Näringslivs rätta fullgörande av sina skyldigheter 
enligt Avtalet. Genom sitt undertecknande av Avtalet ikläder Båstad sig därför ett 
sådant garantiåtagande och svarar således solidariskt med Båstad Turism och Näringsliv 
för att Båstad Turism och Näringsliv uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, 
inklusive finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, enligt vad som anges 
i avsnitt 8 nedan.
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1.3 Parterna är således aktieägare i Bolaget och äger tillsammans samtliga utgivna aktier i 
Bolaget (”Aktierna”). Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget framgår av punkt 4.1 
nedan.

1.4 Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg Airport 
(”Flygplatsen”).

1.5 Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget skedde för att möjliggöra en fortsatt drift av 
Flygplatsen efter det att Peab FU Holding 2 under våren 2020 hade fattat beslut om att 
lägga ned driften av Flygplatsen till följd av den extraordinära situationen med en helt 
avstannad flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till följd av den Covid-19 
pandemi som rådde i Sverige och stora delar av världen i övrigt. Parterna 1-7 var 
överens om att Flygplatsens fortlevnad behövde säkerställas så att behovet av 
kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och 
besökare fortsatt kunde erbjudas. Efter Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget har 
Parterna 1-7 ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt 
intresse i form av driften av Flygplatsen samt beslutat om ett initialt ägardirektiv, i 
enlighet med Bilaga 1.5. Både åläggandet att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse samt det initiala ägardirektivet gäller även efter detta Avtals 
ikraftträdande.

1.6 Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda kommunala 
bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna att enas om 
hur de båda bolagen ska vara bundet av dessa bestämmelser i en omfattning som är 
rimlig med hänsyn till ägarandelsförhållandena mellan Parterna, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt.

1.7 Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att närmare reglera ägandet av Bolaget 
och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av Bolaget och 
indirekt Flygplatsbolaget. Bestämmelserna i detta Avtal ska gälla för samtliga Aktier i 
Bolaget som en Part äger under Avtalets giltighetstid.

1.8 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet 
berör. 

2 Definitioner

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Aktie” avser aktie i Bolaget;

”Aktier/-na” avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, kapitalandelslån samt 
andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från 
tid till annan;

”Avtal/et” avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;

”Bolaget” avser Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;
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”Bolagets verksamhet” avser Bolagets verksamhet med att äga och förvalta aktier i 
Flygplatsbolaget;

”Flygplatsbolaget” avser Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896;

”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport;

”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse;

”Flygplatsbolagets verksamhet” avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 
Flygplatsen;

”Koncernbolag” avser bolag som direkt eller indirekt ägs av Part;

”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 8.1 nedan och 
som Parten har åtagit sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive Bolagets 
förvärv av Flygplatsbolaget och för täckande av eventuella framtida förluster som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, enligt vad som anges i avsnitt 8 nedan;

”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig; 

”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, 
gemensamt;

”Parterna 1-7” avser Parterna exklusive Båstad Turism och Näringsliv;

”Rapporten” avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 8.5.1 nedan;

”Styrelsen” avser styrelsen i Bolaget; och

”Tjänsten” avser den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som respektive Parts 
fullmäktige ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla.

3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

3.1 Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. Även Flygplatsbolagets styrelse ska ha 
sitt säte i Ängelholms kommun.

3.2 Bolagets verksamhet ska vara att företräda Parternas strategiska intressen genom att äga 
och förvalta aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt ägande av Flygplatsbolaget kommer 
Bolaget således styra och kontrollera driften av Flygplatsen.

3.3 Bolagets och Flygplatsbolagets respektive bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet 
de lydelser som framgår av Bilaga 3.3(a) och Bilaga 3.3(b). Parterna är överens om att 
bolagsordningarnas innehåll endast får ändras i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. 
För det fall en bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga eller icke förenliga 
bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna.
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3.4 Det kommunala ändamålet med Bolagets verksamhet är att fullgöra det ansvar som 
åvilar berörda ägarkommuner (Parterna 1-7) som aktieägare och bidra till att uppfylla 
kommunernas mål. Det kommunala ändamålet med Flygplatsbolagets verksamhet är att 
tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, 
näringsliv och besökare och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

3.5 Parterna ska lojalt verka för Bolagets och Flygplatsbolagets bästa och förbinder sig 
särskilt att delta på bolagsstämma och i Styrelsens arbete och att därvid utöva sin 
rösträtt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

3.6 Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i 
enlighet med det kommunala ändamålet för respektive bolag. Bolaget och 
Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den 
kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av 
den kommunala självkostnadsprincipen. Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet 
avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 
egendom ska självkostnadsprincipen dock inte tillämpas.

3.7 Parterna ska på bolagsstämma i Bolaget anta detta Avtal som ägardirektiv för Bolaget.

3.8 Parterna ska genom Bolaget utfärda ägardirektiv till Flygplatsbolaget som antas på 
bolagsstämma i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget åläggs att utföra 
Tjänsten. Det initiala ägardirektivet framgår av Bilaga 1.5. I ägardirektivet har även 
Tjänstens innehåll preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget utför 
Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i gällande ägardirektiv och vid behov utfärda 
nya eller ändrade ägardirektiv i enlighet med punkt 5.8 nedan. 

3.9 Parterna ska genom Bolaget även tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt 
miljöarbete som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att 
Flygplatsbolaget även verkar för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 
Flygplatsbolaget ska därutöver även vara en av de ledande flygplatserna i Sverige när 
det gäller klimat- och hållbarhetsarbete.

4 Aktiekapital och fördelning av Aktier

4.1 Bolagets aktiekapital är vid tidpunkten för detta Avtals ingående 100 000 kronor, 
fördelat på 10 000 Aktier som är fördelade mellan Parterna enligt följande:

Aktieägare Antal Aktier Andel kapital
 och röster

Helsingborg 4 159 41,59 %

Ängelholm 3 238 32,38 %

Höganäs 1 067 10,67 %

Båstad 507 5,07 %

Klippan 286 2,86 %
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Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %
Båstad Turism och 

Näringsliv 488 4,88 %

Summa 10 000 100 %

4.2 Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning.

4.3 Om Parterna beslutar att det ska intas ny aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det 
ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till sådan ny 
aktieägare. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Avtal som part.

5 Styrelse, verkställande direktör, revisorer m.m.

5.1 Styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter med sju (7) suppleanter som utses av 
årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det 
efterföljande räkenskapsåret. Envar av Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, 
Bjuv och Perstorp äger rätt att nominera vars en (1) ordinarie ledamot och en (1) 
suppleant till Styrelsen. Härutöver ska Båstad äga rätt att nominera en (1) ordinarie 
ledamot medan Båstad Turism och Näringsliv ska äga rätt att nominera en (1) suppleant 
till Styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot i Styrelsen ska Parterna 1-7 utse 
kommunstyrelsens ordförande i sin kommun.

5.2 Parterna är ense om att den ledamot som har utsetts av Ängelholm ska utses till 
Styrelsens ordförande och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till 
Styrelsens vice ordförande.

5.3 Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på 
bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i 
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.

5.4 Parterna ska sträva efter att Styrelsens sammansättning får en ändamålsenlig kompetens 
med god förståelse för och insikt i Bolagets verksamhet.

5.5 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i Bolaget rösta för tillsättning av de personer 
till styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive Part. 

5.6 Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen lämna en anställning eller annat liknande 
engagemang med en Part ska sådan Part äga rätt att entlediga ifrågavarande person från 
sina uppdrag i Bolaget.

5.7 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per kalenderår på kallelse av 
Styrelsens ordförande. Även styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens möten och 
ha närvaro- och yttranderätt vid mötena, dock utan rätt att delta i Styrelsens beslut annat 
än efter inträde i frånvarande ledamots ställe. Dokumentation och bakgrundsmaterial 
ska tillhandahållas ledamöterna och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar före 
styrelsemötet. I brådskande fall får kallelse och material dock skickas senare, förutsatt 
att alla styrelseledamöter ges tillfälle att delta i och förbereda sig inför 
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styrelsesammanträdet och att samtliga styrelseledamöter accepterar att styrelsemöte får 
hållas och fatta beslut grundat på sådan kallelse. Styrelsemöte i form av protokoll per 
capsulam förutsätter samtliga styrelseledamöters justering av protokollet.

5.8 Styrelsen ska även fungera som ett ägarsamråd för Flygplatsbolaget med uppgift att 
diskutera strategiskt viktiga frågor rörande Flygplatsbolagets verksamhet och föreslå 
nya eller ändrade ägardirektiv för Flygplatsbolaget. De ägardirektiv för 
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska överlämnas till Flygplatsstyrelsen 
genom beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Innefattar det ändrade ägardirektivet 
fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan även 
hänskjutas till Parterna 1-7:s respektive kommunfullmäktige för ställningstagande innan 
något beslut fattas. Ärenden som ska upp för beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget 
ska alltid föregås av en beredning av ärendet i Styrelsen.

5.9 Styrelsen ska också ansvara för att övriga styrdokument, såsom exempelvis 
arkivreglemente och beslut om ersättning till dess styrelse, som är nödvändiga i ett 
kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget.

5.10 Varje enskild Part ska tillse att ledamot eller suppleant i Styrelsen eller 
Flygplatsstyrelsen, som är utsedd av eller på annat sätt representerar sådan Part, i alla 
hänseenden röstar och agerar i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

5.11 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma i Bolaget.

5.12 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens, och i 
förekommande fall verkställande direktörens, förvaltning ska Parterna på årsstämman 
utse en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Även ett 
registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska 
även utses till revisor i Flygplatsbolaget.

5.13 Parterna är ense om att kommunfullmäktige i Ängelholm ska utse en lekmannarevisor 
med en suppleant för granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska 
väljas för en tid av två (2) år. 

5.14 Parterna är överens om att Bolagets firmateckning ska ske genom två styrelseledamöter 
i förening, varav en ska vara Styrelsens ordförande eller vice ordförande.

5.15 Bolaget ska inte ha någon verkställande direktör. Parterna är överens om att Ängelholm 
ska utse en ansvarig tjänsteperson för Bolaget som ska ansvara för Bolagets 
styrelseadministration.

6 Beslutsförhet i Styrelsen

6.1 Styrelsen i Bolaget är beslutför endast om minst fem (5) ledamöter är närvarande, varav 
Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara närvarande. Vid förfall för Parts 
ordinarie ledamot i Styrelsen ska i dennes ställe inträda av samma Part nominerad 
styrelsesuppleant. Den av Båstad Turism och Näringsliv utsedde suppleanten ska äga 
rätt att inträda för den ordinarie ledamot i Styrelsen som nominerats av Båstad.
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6.2 Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella gällande ägardirektiv för Bolaget och 
äger inte i något fall rätt att avvika från sådana ägardirektiv vid sina beslut.

6.3 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha 
utslagsröst.

6.4 Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan 
avser ett förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i eller har 
annat engagemang med.

7 Kommunfullmäktiges ställningstagande, ägardialog, 
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn 
m.m.

7.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i 
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parterna 1-7:s respektive 
fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan.

7.2 Ägardialog
7.2.1 Styrelsen ska föra en fortlöpande dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 

operativa ledning kring Flygplatsbolagets ställning och utveckling samt i andra 
strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektivet för 
Flygplatsbolaget. Särskilda ägardialogsmöten ska hållas minst två gånger per år.

7.2.2 Om så begärs av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 
eller annan person från Flygplatsbolagets ledning besöker kommunfullmäktige i de 
ägarkommuner som så önskar för en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 
resultat. Sådan redovisning ska dock endast kunna ske en gång per kalenderår och Part.

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen
7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning inför val av Flygplatsstyrelsen och 

således besluta om Flygplatsstyrelsens sammansättning. Flygplatsstyrelsen ska bestå av 
sju (7) ledamöter, varav såväl företrädare för eller anställda i kommunerna (Parterna) 
som externa ledamöter ska kunna komma ifråga. Fullmäktige i Ängelholms kommun 
ska utse ledamöterna i Flygplatsstyrelsen efter förslag från Styrelsen. Arvodet till 
ledamöterna i Flygplatsstyrelsen ska uppgå till 1,5 prisbasbelopp per år för ordföranden 
och 1 prisbasbelopp per år för övriga ledamöter.

7.4 Insyn och rapportering
7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget årligen lämnar en skriftlig redogörelse till samtliga Parter 

beträffande Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och ställning i övrigt. 

7.4.2 Kommunstyrelsen i Parterna 1-7:s respektive ägarkommun ska vidare ha rätt att ta del 
av både Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
informera sig om bolagen och dess verksamheter, vilket även innefattar rätt att begära 
in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. Föreligger hinder mot att överlämna viss uppgift på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften dock strykas eller utelämnas, varvid Bolaget 
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respektive Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller utelämnats med 
angivande av skälen härför.

8 Finansiering

8.1 Parternas finansieringsåtagande
8.1.1 Envar av Parterna åtager sig genom ingåendet av detta Avtal att finansiera Bolagets 

genomförda förvärv av Flygplatsbolaget och täcka de eventuella framtida förluster som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, med nedan angivna maximala belopp (”Maxbeloppet”):

Part Maxbelopp (kr)

Helsingborg 20 875 000

Ängelholm 16 255 000

Höganäs 5 355 000

Båstad 2 547 450

Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

Båstad Turism och 
Näringsliv

2 447 550

Totalt: 50 197 768

Maxbeloppet ska även täcka kostnaderna för Bolagets bildande och övriga kostnader 
som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget, såvida inte Parterna beslutar annat.

8.1.2 Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 8 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav i 
Bolaget. Varje Parts finansieringsåtagande är vidare begränsat till Maxbeloppet. 
Parternas finansiering ska tillföras Bolaget på likartat sätt och normalt genom att 
Bolaget erhåller ett driftbidrag för täckande av uppkommen förlust eller, när så är 
möjligt, ett villkorat aktieägartillskott. Parterna ska dock även kunna besluta att tillföra 
Bolaget finansiering på annat sätt i enskilda fall. Finansieringen ska tillföras Bolaget vid 
behov, efter begäran därom från Styrelsen.

8.1.3 Utöver finansieringsåtagandet i denna punkt 8.1 och vad som i övrigt uttryckligen anges 
i avsnitt 8 i Avtalet har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa 
säkerhet eller på annat sätt bidra till Bolagets och Flygplatsbolagets finansiering. I 
enlighet med vad som anges i punkt 1.2 ovan, garanterar Båstad dock Båstad Turism 
och Näringslivs rätta fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet. Skulle Båstad 
Turism och Näringsliv inte uppfylla sitt åtagande att tillföra Bolaget finansiering i 
enlighet med vad som stadgas i avsnitt 8, åligger det därför Båstad att på begäran av 
Styrelsen, eller någon av Parterna 1-7, utan dröjsmål tillföra Bolaget sådan utebliven 
finansiering. 
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8.2 Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget
8.2.1 Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget 

uppgick till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga köpeskillingen kommer att 
bestämmas när ett slutligt tillträdesbokslut för Flygplatsbolaget föreligger i enlighet 
med vad som stadgas i aktieöverlåtelseavtalet med säljaren Peab FU Holding 8 AB. 

8.2.2 Köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget ingår i Maxbeloppet.

8.3 Covid-19-stöd
8.3.1 På grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget för närvarande befinner 

sig i till följd av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att tillföra Flygplatsbolaget 
ett särskilt Covid-19-stöd till täckande av Flygplatsbolagets prognosticerade förlust 
under perioden 1 september – 31 december 2020. 

8.3.2 Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet.

8.4 Flygplatsbolagets upplåning

8.4.1 Flygplatsbolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat 
rörelsekapital för tillhandahållandet av Tjänsten genom att uppta lån hos någon eller 
några av Parterna eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som 
antas av Flygplatsstyrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Flygplatsstyrelsen ska inför 
varje nytt räkenskapsår skriftligen underrätta Styrelsen om Flygplatsbolagets beräknade 
lånebehov det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt 
underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader 
för tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats 
vid fastställandet av lånebehovet. 

8.4.2 Styrelsen ska därefter ta beslut om att godkänna Flygplatsbolagets upplåning, varefter 
Flygplatsstyrelsen ska verkställa Flygplatsbolagets upplåning i enlighet med Styrelsen 
beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader för det 
kommande räkenskapsåret är rimliga och att Flygplatsbolaget inte erhåller någon 
överkompensation för Tjänstens tillhandahållande. 

8.4.3 I de fall som en Part som ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med 
en marknadsmässig ränta i proportion till kreditrisken.

8.4.4 Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin ägarandel och begränsat till denna 
andel och således inte solidariskt med annan Part - svara för att ställa de säkerheter som 
långivaren kräver i samband med sådan utlåning till Flygplatsbolaget som har godkänts 
i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska erlägga en marknadsmässig borgensavgift till varje 
enskild Part för det borgensåtagande som Part har ställt ut.

8.5 Förlusttäckning
8.5.1 Bolaget ska genom ägardirektivet instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 maj 

och den 15 september lämna en skriftlig rapport till Styrelsen (”Rapporten”) som 
utvisar Flygplatsbolagets resultat vid utgången av föregående tertial och en 
resultatprognos för helåret. Rapporten ska på ett objektivt sätt beakta all relevant känd 
fakta och alla de övriga omständigheter som skäligen kan förväntas påverka 
Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat. 
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8.5.2 Rapporten ska ligga till grund för Styrelsens efterföljande analys och planering av 
huruvida och i vilken utsträckning som Bolaget kan komma att behöva täcka eventuell 
uppkommen förlust i Flygplatsbolaget med anledning av Tjänsten vid räkenskapsårets 
utgång. Förlusttäckningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader 
som har uppkommit i samband med Tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som 
därvid har erhållits. Flygplatsbolaget ska inte erhålla någon överkompensation för 
Tjänsten och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av 
Tjänsten är i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i 
privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar i Flygplatsbolagets verksamhet. 

8.5.3 Parterna är ense om att Bolaget, i förekommande fall, ska täcka den förlust som 
Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt räkenskapsår med anledning av Tjänsten, genom 
att lämna koncernbidrag eller på annat sätt som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska även 
utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Flygplatsbolaget varigenom Bolaget åtager sig att 
svara för att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet.

8.5.4 Inom ramen för Parternas finansieringsåtagande enligt punkt 8.1 ovan ska Parterna 
vidare, när så begärs av Styrelsen, täcka uppkommen förlust i Bolaget för varje enskilt 
räkenskapsår upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

8.6 Återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott
Varje Part åtar sig, i förekommande fall, att på årsstämma i Bolaget rösta för 
återbetalning av de eventuella villkorade aktieägartillskott som Parterna har lämnat till 
Bolaget från Bolagets tillgängliga vinstmedel innan någon vinstutdelning sker från 
Bolaget.

8.7 Insyn i Flygplatsbolaget
Bolaget ska i ägardirektivet till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen äger rätt att ta del av 
Flygplatsbolagets räkenskaper och andra handlingar som rör Flygplatsbolagets 
verksamhet, i den omfattning det behövs för att Styrelsen ska kunna bedöma 
Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid 
sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma. 

8.8 Ytterligare finansiering till Bolaget
Om Styrelsen finner att Bolaget är i behov av ytterligare finansiering utöver 
Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera frågan och ta fram förslag till Parterna på hur 
Bolaget kan tillföras sådan ytterligare finansiering. Part har dock inte någon skyldighet 
att tillskjuta något ytterligare kapital till Bolaget utöver Maxbeloppet, och accepterar i 
följd därav även att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att spädas ut om 
det på bolagsstämma i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part då avstår från att 
teckna sådana Aktier.

9 Utdelning

Parterna är ense om att ingen vinstutdelning ska ske från Bolaget förrän eventuella 
lämnade villkorade aktieägartillskott har kunnat återbetalas till Parterna. Motsvarande 
begränsning ska gälla för vinstutdelning från Flygplatsbolaget, d.v.s. för det fall Bolaget 
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har lämnat villkorade aktieägartillskott till Flygplatsbolaget ska dessa återbetalas till 
Bolaget innan vinstutdelning sker.

10 Övergång och förköp av Aktier

10.1 Förbud mot att överlåta aktier
Ingen Part äger rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 10.

10.2 Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag
10.2.1 Part äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 

bestämmelserna om inskränkningar i Aktiernas överlåtbarhet i detta Avtal respektive 
Bolagets bolagsordning blir tillämpliga. Vid förvärvet ska Koncernbolaget skriftligen 
ansluta sig till och tillträda Avtalet som ny Part istället för den överlåtande Parten. Den 
överlåtande Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för Koncernbolagets 
uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 

10.2.2 Överlåtande Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till förvärvare 
utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget dessförinnan har erbjudits övriga Parter 
till förköp i enlighet med punkt 10.3 nedan. 

10.3 Förköp
10.3.1 Parterna är ense om att ingen Part ska kunna överlåta sina Aktier i Bolaget före den 31 

december 2030 annat än med de andra Parternas skriftliga godkännande därtill. 

10.3.2 För tiden efter den 31 december 2030 gäller bestämmelserna i punkt 10.3.3 – 10.3.11 
nedan om Part önskar överlåta sina Aktier.

10.3.3 För det fall en Part önskar överlåta eller på annat sätt avhända sig samtliga eller vissa av 
sina Aktier, ska dessa Aktier av sådan Part först erbjudas de andra Parterna till förköp. 
Parterna är vidare införstådda med att en Part i vissa situationer kan vara skyldig att 
erbjuda sina aktier i Bolaget till förköp av de andra Parterna i enlighet med vad som 
anges i detta Avtal. Förköpsrätten får inte utövas beträffande mindre antal Aktier än de 
som erbjudits.

10.3.4 Skyldigheten att erbjuda Aktierna till förköp ska fullgöras genom en oåterkallelig 
skriftlig anmälan till Styrelsens ordförande med angivande av tilltänkt förvärvare och 
övriga villkor för övergången inklusive köpeskillingen, vilken måste utgå i kontanter. 
Vid överlåtelse av en Parts Aktier ska, i förekommande fall, även av denne Part 
lämnade aktieägartillskott till Bolaget ingå i överlåtelsen. 

10.3.5 När ett överlåtelseerbjudande avgivits, ska Styrelsens ordförande genast skriftligen 
meddela detta till de förköpsberättigade Parterna med anmodan till dessa att, om en Part 
önskar begagna sig av förköpsrätten, skriftligen framställa förköpsanspråk till 
Styrelsens ordförande inom tre (3) månader från den dag då anmälan mottogs. 

10.3.6 Inom en (1) vecka efter att Styrelsen ordförande mottagit Parts förköpsanspråk enligt 
punkt 10.3.5, ska Styrelsens ordförande skriftligen meddela Parterna om och hur de 
förköpsberättigade Parterna avser att utnyttja förköpsrätten. Har flera Parter anmält 
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intresse av att utöva sin förköpsrätt ska de aktuella Aktierna fördelas mellan Parterna 
proportionerligt.

10.3.7 Genom förköp förvärvade Aktier ska inlösas kontant inom två (2) månader från den 
tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt, mot överlämnande av eventuellt utfärdat 
aktiebrev samt samtliga andra rättigheter som följer med innehav av Aktie i Bolaget.

10.3.8 Avstår de förköpsberättigade Parterna från att utöva förköpsrätten äger erbjudande Part 
fritt överföra Aktierna inom tre (3) månader från utgången av erbjudandefristen till den 
i anmälan om förköp angivne förvärvaren och på de övriga villkor som angivits i 
anmälan om förköp, dock med beaktande av vad som följer av punkt 10.3.9 nedan. 

10.3.9 Part, som överlåter eller på annat sätt överför sina Aktier till tredje man ska tillse att den 
som förvärvar Aktierna i omedelbar anslutning till förvärvet ansluter sig skriftligen till 
detta Avtal. Om förvärvaren inte senast en (1) vecka från det att förvärvet genomförts 
anslutit sig till detta Avtal äger var och en av de andra Parterna rätt att påkalla att de 
överlåtna Aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens bestämmelser.

10.3.10 Vad ovan stadgas om Aktier ska även gälla interimsaktier, konvertibler, 
teckningsoptioner, teckningsrätter, fondaktierätter samt andra instrument om rätt till 
ägande eller annan rätt i Bolaget som Part äger. 

10.3.11 Med överlåtelsen av Aktier följer även, i förekommande fall, sådan Parts rätt till 
återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott. 

10.4 Överlåtelse av samtliga Aktier i Bolaget
Lämnar tredje man bud till Parterna som avser ett förvärv av samtliga aktier i Bolaget, 
ska följande gälla. Om Parter som tillsammans representerar minst två tredjedelar av det 
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet, förbinder sig samtliga Parter att avyttra 
sina Aktier till det pris per Aktie och övriga villkor som anges i sådan tredje mans bud.

10.5 Åtagande att inte påkalla eller utöva rätt enligt bolagsordningen
Envar av Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt Bolagets 
bolagsordnings bestämmelser om förköp eller hembud i samband med Parts överlåtelse 
av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med 
godkännande av de andra Parterna.

11 Värdering

11.1 Om ingen köpeskilling angivits i ansökan om förköp enligt punkt 10.3 ovan eller om 
värdering av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan träffa 
överenskommelse om lösenbelopp för Aktierna inom en (1) månad från det att 
erbjudandefristen utgått eller från begäran om värdering gjordes av Part, ska 
lösenbeloppet motsvara Aktiernas marknadsvärde (i förekommande fall inklusive 
värdet av de till Bolaget av sådan Part lämnade aktieägartillskott) vid tidpunkten för 
lösningsanspråkets framställande. Kan Parterna ej träffa överenskommelse om 
lösenbelopp för Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska lösenbeloppet bestämmas av 
en oberoende och Parterna fristående värderingsman utsedd av Sydsvenska 
Handelskammaren. Värderingsexperten ska vara anställd hos en välrenommerad 
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revisionsbyrå med stor erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden för sådan värdering 
ska delas lika mellan Parterna.

11.2 Det av den oberoende värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande och 
varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot Aktiens andel i 
Bolagets kapital.

12 Pantsättning

Part äger inte pantsätta Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger rätt till aktie eller 
vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande från samtliga Parter.

13 Meddelanden

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till annan 
Part på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress 
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat övriga Parter, med iakttagande 
av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren 
tillhanda

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; 

(b) om avsänt med e-post; vid kvittens eller svar från adressaten som innebär 
bekräftelse av att meddelandet har mottagits; eller

(c) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 
postbefordran.

14 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas 
utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med 
bestämmelserna om förköp i punkt 10.3 ovan.

15 Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte 
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna 
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets 
syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse 
som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet 
ska fortsätta gälla.

16 Fullständig reglering och ändringar

16.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och 
utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

16.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna.
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17 Avtalstid

17.1 Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat Avtalet 
och gäller för en inledande avtalstid till och med den 31 december 2030. Om inte 
Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast tolv (12) månader före 
avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden för Avtalet därefter automatiskt med två (2) år i 
taget med oförändrad uppsägningstid.

17.2 Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 17.1 ovan, är sådan Part skyldig att 
erbjuda sina Aktier till förköp enligt punkt 10.3 ovan varvid värdet av Aktierna 
(köpeskillingen) ska bestämmas i enlighet med punkt 11 ovan.

17.3 En Parts uppsägning av Avtalet ska inte påverka Avtalets giltighet i övrigt, utan Avtalet 
ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Parter.

18 Avtalsbrott; obestånd

18.1 För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott mot 
avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom trettio (30) dagar från 
det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet från någon av de 
andra Parterna, äger de andra Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta 
Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska därvid även ha 
en ovillkorlig rätt att förvärva den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att 
Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den avtalsbrytande Parten 
(enligt 20 kap aktiebolagslagen). Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i 
enlighet med punkt 11 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

18.2 Den påföljd som föreskrivs i punkt 18.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd som 
Parterna kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

18.3 Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna eller 
eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andre Parten rätt att förvärva den 
obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet av Aktierna ska fastställas i enlighet med 
punkt 11 ovan. 

19 Tillämplig lag och tvister

19.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

19.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 
Tvist avseende lösenbelopp för Aktie ska dock avgöras enligt den i punkt 11 stadgade 
ordningen.

________________________________

SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad Ängelholms kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Höganäs kommun Båstad kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Perstorp kommun Båstad Turism och Näringsliv Ek. för.

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________
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AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan

(1) Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”);

(2) Ängelholms kommun, org nr 212000-0972, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 
(”Ängelholm”);

(3) Höganäs kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs 
(”Höganäs”);

(4) Båstad kommun, org nr 212000-0944, 269 80 Båstad (”Båstad”);

(5) Klippans kommun, org nr 212000-0928, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan, 
(”Klippan”); 

(6) Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”);och

(7) Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp (”Perstorp”).; och

(8) Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening, org nr 716406-3120, Box 1096, 
269 21 Båstad (”Båstad Turism och Näringsliv”).

Ovan angivna parter benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

1 Bakgrund

1.1 Parterna har beslutat 1-7 ovan beslutade att gemensamt bilda Ängelholm Helsingborgs 
Flygplats Holding AB (”Bolaget”) i syfte att Bolaget ska skulle förvärva samtliga aktier 
i Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896, (”Flygplatsbolaget”) från den 
nuvarande dåvarande ägaren Peab FU Holding 8 AB, org nr 559257-3132. 
Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg Airport 
(”Flygplatsen”).Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget har därefter genomförts per den 1 
september 2020. Parterna 1-7 ingick i samband därmed även ett aktieägaravtal avseende 
Bolaget och deras gemensamma styrning av Bolaget och indirekt Flygplatsbolaget.

1.2 Mot bakgrund av att Båstad, med övriga Parters godkännande, per den [datum] 2020 
har överlåtit 488 av sina 995 Aktier i Bolaget till Båstad Turism och Näringsliv, har 
Parterna beslutat att det mellan Parterna 1-7 ingångna aktieägaravtalet rörande Bolaget 
ska upphöra att gälla och istället ersättas av detta nya aktieägaravtal (”Avtalet”) som 
ingås mellan Bolagets samtliga åtta delägare. Det tidigare gällande aktieägaravtalet 
upphör automatiskt att gälla per dagen för detta Avtals ikraftträdande, efter samtliga 
Parters undertecknande av Avtalet. Godkännandet av Båstads överlåtelse av 488 Aktier 
till  Båstad Turism och Näringsliv har lämnats under villkor att Båstad, gentemot övriga 
Parter, garanterar Båstad Turism och Näringslivs rätta fullgörande av sina skyldigheter 
enligt Avtalet. Genom sitt undertecknande av Avtalet ikläder Båstad sig därför ett 
sådant garantiåtagande och svarar således solidariskt med Båstad Turism och Näringsliv 
för att Båstad Turism och Näringsliv uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, 
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inklusive finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, enligt vad som anges 
i avsnitt 8 nedan.

1.3 1.2Parterna är således aktieägare i Bolaget och äger tillsammans samtliga utgivna aktier 
i Bolaget (”Aktierna”). Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget framgår av punkt 
4.1 nedan.

1.4 Flygplatsbolagets verksamhet är att driva Ängelholm Helsingborg Airport 
(”Flygplatsen”).

1.5 Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget skedde för att möjliggöra en fortsatt drift av 
Flygplatsen efter det att 1.3Peab FU Holding 2 AB fattade under våren 2020 hade fattat 
beslut om att lägga ned driften av Flygplatsen till följd av den extraordinära situationen 
med en helt avstannad flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till följd av 
den Covid-19 pandemi som för närvarande råder rådde i Sverige och stora delar av 
världen i övrigt. Parterna 1-7 var överens om att Flygplatsens fortlevnad behövde 
säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för 
invånare, näringsliv och besökare fortsatt kunde erbjudas. Efter Bolagets förvärv av 
Flygplatsbolaget har Parterna 1-7 ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen samt beslutat om ett initialt 
ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.5. Både åläggandet att tillhandahålla en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse samt det initiala ägardirektivet gäller även efter detta 
Avtals ikraftträdande.

1.6 Parterna är överens om att Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet 
av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och 
besökare kan erbjudas även framgent. Parterna har därför beslutat att genom Bolaget 
ingå avtal med Peab FU Holding 8 AB om förvärv av samtliga aktier i Flygplatsbolaget 
för att möjliggöra en fortsatt drift av Flygplatsen. Efter Bolagets förvärv av Aktierna 
ska Flygplatsbolaget av 1.4Parterna åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har även beslutat om ett 
initialt ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.4, som ska gälla för Flygplatsbolaget tills 
vidare.

1.6 1.5Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda 
kommunala bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna 
att enas om hur de båda bolagen ska vara bundet av dessa bestämmelser i en omfattning 
som är rimlig med hänsyn till ägarandelsförhållandena mellan Parterna, verksamhetens 
art och omständigheterna i övrigt.

1.7 1.6Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att närmare reglera ägandet av 
Bolaget och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av Bolaget 
och indirekt Flygplatsbolaget. Bestämmelserna i detta Avtal ska gälla för samtliga 
Aktier i Bolaget som en Part äger under Avtalets giltighetstid.

1.8 1.7Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet 
berör. 
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2 Definitioner

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Aktie” avser aktie i Bolaget;

”Aktier/-na” avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, kapitalandelslån samt 
andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från 
tid till annan;

”Avtal/et” avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;

”Bolaget” avser Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;

”Bolagets verksamhet” avser Bolagets verksamhet med att äga och förvalta aktier i 
Flygplatsbolaget;

”Flygplatsbolaget” avser Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896;

”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport;

”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse;

”Flygplatsbolagets verksamhet” avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 
Flygplatsen;

”Koncernbolag” avser bolag som direkt eller indirekt ägs av Part;

”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 9.1 8.1 nedan 
och som Parten har åtagit sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive 
Bolagets förvärv av Flygplatsbolaget och för täckande av eventuella framtida förluster 
som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, enligt vad som anges i avsnitt 9 8 nedan;

”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig; 

”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, 
gemensamt;

”Parterna 1-7” avser Parterna exklusive Båstad Turism och Näringsliv;

”Rapporten” avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 8.5.1 nedan;

”Styrelsen” avser styrelsen i Bolaget; och

”Tjänsten” avser den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som respektive Parts 
fullmäktige ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla.
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3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

3.1 Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. Även Flygplatsbolagets styrelse ska ha 
sitt säte i Ängelholms kommun.

3.2 Bolagets verksamhet ska vara att företräda Parternas strategiska intressen genom att äga 
och förvalta aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt ägande av Flygplatsbolaget kommer 
Bolaget således styra och kontrollera driften av Flygplatsen.

3.3 Bolagets och Flygplatsbolagets respektive bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet 
den lydelse de lydelser som framgår av Bilaga 3.3(a). Efter förvärvet av Aktierna ska 
Bolaget på en bolagsstämma i Flygplatsbolaget besluta anta en ny bolagsordning för 
Flygplatsbolaget enligt  och Bilaga 3.3(b). Parterna är överens om att 
bolagsordningarnas innehåll endast får ändras i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. 
För det fall en bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga eller icke förenliga 
bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna.

3.4 Det kommunala ändamålet med Bolagets verksamhet är att fullgöra det ansvar som 
åvilar ägarkommunerna (Parternaberörda ägarkommuner (Parterna 1-7) som aktieägare 
och bidra till att uppfylla kommunernas mål. Det kommunala ändamålet med 
Flygplatsbolagets verksamhet är att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg 
till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare och att därigenom bidra 
till regionens utveckling och tillväxt.

3.5 Parterna ska lojalt verka för Bolagets och Flygplatsbolagets bästa och förbinder sig 
särskilt att delta på bolagsstämma och i Styrelsens arbete och att därvid utöva sin 
rösträtt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Envar av Parterna förbinder sig 
vidare att tillse att styrelseledamot som är anställd i eller på annat sätt har ett 
engagemang hos Part efterlever detta Avtal vid utförandet av sitt uppdrag som ledamot i 
Styrelsen respektive Flygplatsstyrelsen.

3.6 Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i 
enlighet med det kommunala ändamålet för respektive bolag. Bolaget och 
Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den 
kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av 
den kommunala självkostnadsprincipen. Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet 
avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 
egendom ska självkostnadsprincipen dock inte tillämpas.

3.7 Parterna ska på bolagsstämma i Bolaget anta detta Avtal som ägardirektiv för Bolaget.

3.8 Parterna ska genom Bolaget utfärda ägardirektiv till Flygplatsbolaget som antas på 
bolagsstämma i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget åläggs att utföra 
Tjänsten. Det initiala ägardirektivet framgår av Bilaga 1.41.5. I ägardirektivet har även 
Tjänstens innehåll preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget utför 
Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i gällande ägardirektiv och vid behov utfärda 
nya eller ändrade ägardirektiv i enlighet med punkt 5.8 nedan. 

3.9 Parterna ska genom Bolaget även tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt 
miljöarbete som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att 
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Flygplatsbolaget även verkar för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 
Flygplatsbolaget ska därutöver även vara en av de ledande flygplatserna i Sverige när 
det gäller klimat- och hållbarhetsarbete.

4 Aktiekapital och fördelning av Aktier

4.1 Bolagets aktiekapital är vid tidpunkten för detta Avtals ingående 100 000 kronor, 
fördelat på 10 000 Aktier som är fördelade mellan Parterna enligt följande:

Aktieägare Antal Aktier Andel kapital
 och röster

Helsingborg 4 159 41,59 %

Ängelholm 3 238 32,38 %

Höganäs 1 067 10,67 %

Båstad 995507 9,95 5,07 %

Klippan 286 2,86 %

Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %
Båstad Turism och 

Näringsliv 488 4,88 %

Summa 10 000 100 %

4.2 Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning.

4.3 Om Parterna beslutar att det ska intas ny aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det 
ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till sådan ny 
aktieägare. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Avtal som part.

5 Styrelse, verkställande direktör, revisorer m.m.

5.1 Styrelsen i Bolaget ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter ledamöter med sju 
(7) suppleanter som utses av årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av den 
årsstämma som hålls under det efterföljande räkenskapsåret. Varje Part Envar av 
Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv och Perstorp äger rätt att nominera 
vars en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant till Styrelsen. Härutöver ska Båstad 
äga rätt att nominera en (1) ordinarie ledamot medan Båstad Turism och Näringsliv ska 
äga rätt att nominera en (1) suppleant till Styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot i 
Styrelsen ska varje Part Parterna 1-7 utse kommunstyrelsens ordförande i sin kommun.

5.2 Parterna är ense om att den ledamot som har utsetts av Ängelholm ska utses till 
Styrelsens ordförande och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till 
Styrelsens vice ordförande.
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5.3 Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på 
bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i 
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.

5.4 Parterna ska sträva efter att Styrelsens sammansättning får en ändamålsenlig kompetens 
med god förståelse för och insikt i Bolagets verksamhet.

5.5 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i Bolaget rösta för tillsättning av de personer 
till styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive Part. 

5.6 Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen lämna en anställning eller annat liknande 
engagemang med en Part ska sådan Part äga rätt att entlediga ifrågavarande person från 
sina uppdrag i Bolaget.

5.7 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per kalenderår på kallelse av 
Styrelsens ordförande. Även styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens möten och 
ha närvaro- och yttranderätt vid mötena, dock utan rätt att delta i Styrelsens beslut annat 
än efter inträde i frånvarande ledamots ställe. Dokumentation och bakgrundsmaterial 
ska tillhandahållas ledamöterna och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar före 
styrelsemötet. I brådskande fall får kallelse och material dock skickas senare, förutsatt 
att alla styrelseledamöter ges tillfälle att delta i och förbereda sig inför 
styrelsesammanträdet och att samtliga styrelseledamöter accepterar att styrelsemöte får 
hållas och fatta beslut grundat på sådan kallelse. Styrelsemöte i form av protokoll per 
capsulam förutsätter samtliga styrelseledamöters justering av protokollet.

5.8 Styrelsen ska även fungera som ett ägarsamråd för Flygplatsbolaget med uppgift att 
diskutera strategiskt viktiga frågor rörande Flygplatsbolagets verksamhet och föreslå 
nya eller ändrade ägardirektiv för Flygplatsbolaget. De ägardirektiv för 
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska överlämnas till Flygplatsstyrelsen 
genom beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Innefattar det ändrade ägardirektivet 
fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan även 
hänskjutas till Parternas Parterna 1-7:s respektive kommunfullmäktige för 
ställningstagande innan något beslut fattas. Ärenden som ska upp för beslut på 
bolagsstämma i Flygplatsbolaget ska alltid föregås av en beredning av ärendet i 
Styrelsen.

5.9 Styrelsen ska också ansvara för att övriga styrdokument, såsom exempelvis 
arkivreglemente och beslut om ersättning till dess styrelse, som är nödvändiga i ett 
kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget.

5.10 Varje enskild Part ska tillse att styrelseledamot eller styrelsesuppleant som ledamot eller 
suppleant i Styrelsen eller Flygplatsstyrelsen, som är utsedd av eller på annat sätt 
representerar sådan Part , i alla hänseenden röstar och agerar i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal.

5.11 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma i Bolaget.

5.12 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens, och i 
förekommande fall verkställande direktörens, förvaltning ska Parterna på årsstämman 
utse en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Även ett 
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registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska 
även utses till revisor i Flygplatsbolaget.

5.13 Parterna är ense om att kommunfullmäktige i Ängelholm ska utse en lekmannarevisor 
med en suppleant för granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska 
väljas för en tid av två (2) år. 

5.14 Parterna är överens om att Bolagets firmateckning ska ske genom två styrelseledamöter 
i förening, varav en ska vara Styrelsens ordförande eller vice ordförande.

5.15 Bolaget ska inte ha någon verkställande direktör. Parterna är överens om att Ängelholm 
ska utse en ansvarig tjänsteperson för Bolaget som ska ansvara för Bolagets 
styrelseadministration.

6 Beslutsförhet i Styrelsen

6.1 Styrelsen i Bolaget är beslutför endast om minst fem (5) ledamöter är närvarande, varav 
Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara närvarande. Vid förfall för Parts 
ordinarie representant ledamot i Styrelsen ska i dennes ställe inträda av Parten samma 
Part nominerad styrelsesuppleant. Den av Båstad Turism och Näringsliv utsedde 
suppleanten ska äga rätt att inträda för den ordinarie ledamot i Styrelsen som 
nominerats av Båstad.

6.2 Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella gällande ägardirektiv för Bolaget och 
äger inte i något fall rätt att avvika från sådana ägardirektiv vid sina beslut.

6.3 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 8.1 nedan utgörs Styrelsens beslut av 
den mening som majoriteten av de röstande styrelseledamöterna enas om.

6.3 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha 
utslagsröst.

6.4 Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan 
avser ett förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i eller har 
annat engagemang med.

7 Kommunfullmäktiges ställningstagande, ägardialog, 
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn 
m.m.

7.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i 
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parternas Parterna 1-7:s 
respektive fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till frågan.
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7.2 Ägardialog
7.2.1 Styrelsen ska föra en fortlöpande dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 

operativa ledning kring Flygplatsbolagets ställning och utveckling samt i andra 
strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektivet för 
Flygplatsbolaget. Särskilda ägardialogsmöten ska hållas minst två gånger per år.

7.2.2 Om så begärs av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 
eller annan person från Flygplatsbolagets ledning besöker kommunfullmäktige i de 
ägarkommuner som så önskar för en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 
resultat. Sådan redovisning ska dock endast kunna ske en gång per kalenderår och Part.

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen
7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning inför val av Flygplatsstyrelsen och 

således besluta om Flygplatsstyrelsens sammansättning. Flygplatsstyrelsen ska bestå av 
sju (7) ledamöter, varav såväl företrädare för eller anställda i kommunerna (Parterna) 
som externa ledamöter ska kunna komma ifråga. Fullmäktige i Ängelholms kommun 
ska utse ledamöterna i Flygplatsstyrelsen efter förslag från Styrelsen. Arvodet till 
ledamöterna i Flygplatsstyrelsen ska uppgå till 1,5 prisbasbelopp per år för ordföranden 
och 1 prisbasbelopp per år för övriga ledamöter.

7.4 Insyn och rapportering
7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget årligen lämnar en skriftlig redogörelse till samtliga Parter 

beträffande Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och ställning i övrigt. 

7.4.2 Kommunstyrelsen i Parterna 1-7:s respektive ägarkommun (Part) ska vidare ha rätt att 
ta del av både Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
informera sig om bolagen och dess verksamheter, vilket även innefattar rätt att begära 
in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. Föreligger hinder mot att överlämna viss uppgift på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften dock strykas eller utelämnas, varvid Bolaget 
respektive Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller utelämnats med 
angivande av skälen härför.

8 Särskild majoritet vid vissa beslut

8.1 Oaktat bestämmelserna i Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551) 
erfordras för giltigt beslut i nedan angivna frågor avseende (i) bolagsstämma (b), minst 
två tredjedels majoritet av det totala antalet Aktier i Bolaget och de avgivna rösterna på 
bolagsstämman; och (ii) styrelsemöte (s), att ledamöter som har utsetts av Parter som 
tillsammans äger minst två tredjedelar av Aktierna röstar för beslutet:

(a) ändring av Bolagets bolagsordning (b) respektive förslag om ändring av 
Flygplatsbolagets bolagsordning (s);

(b) väsentlig ändring eller utvidgning av Bolagets (b) eller Flygplatsbolagets 
verksamhet (s);

(c) nedläggning eller väsentlig omstrukturering av Bolaget (b), Flygplatsbolaget eller 
Flygplatsbolagets verksamhet inklusive försäljning eller nedläggning av rörelse 
eller del av rörelse (s) samt beslut om likvidation, fusion eller delning av Bolaget 
(b) eller Flygplatsbolaget (s);
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(d) fastställande av årsbudget för Bolaget (s);

(e) utseende av Flygplatsstyrelsen (s);

(f) entledigande och tillsättande av Flygplatsbolagets verkställande direktör (s);

(g) fastställande av ägardirektiv för Bolaget (b) eller Flygplatsbolaget (s);

(h) utgivande av ersättning till Flygplatsbolaget för tillhandahållandet av Tjänsten 
(s); och

(i) beslut i fråga rörande Flygplatsbolaget som Flygplatsstyrelsen i enlighet med 
ägardirektivet har hänskjutit för godkännande (s). 

8.2 Om beslut i fråga som enligt punkt 8.1 ovan kräver kvalificerad majoritet i Styrelsen 
inte kan fattas beroende på att erforderlig majoritet inte uppnås, ska ärendet bordläggas 
och avföras från dagordningen utan att något beslut tas i frågan. Ärendet ska därefter  
tas upp igen vid ett nytt styrelsesammanträde som ska hållas tidigast en (1) och senast 
fyra (4) veckor därefter vid tidpunkt som Styrelsens ordförande bestämmer. Uppnås inte 
heller vid detta sammanträde erforderlig majoritet i Styrelsen, ska på yrkande av minst 
två (2) ledamöter i Styrelsen frågan hänskjutas till avgörande på ett särskilt 
styrelsemöte, som ska hållas tidigast fyra (4) och senast åtta (8) veckor därefter vid 
tidpunkt som Styrelsens ordförande bestämmer. Framställs inte sådant yrkande ska 
frågan avföras från vidare behandling i Styrelsen under en period om minst sex (6) 
månader.

8.3 Under tiden fram till det särskilda styrelsemötet som ska hållas enligt punkt 8.2 ovan 
ska Parterna försöka lösa oenigheten i den aktuella frågan. Det åligger därvidlag varje 
Part att agera förutsättningslöst och med iakttagande av den lojalitetsplikt som existerar 
under detta Avtal. Parterna ska genom beslut i Styrelsen även kunna besluta om 
medling under ledning av en utsedd neutral person eller grupp av personer. Uppnås inte 
erforderlig majoritet vid det särskilda styrelsemötet, ska frågan avföras från vidare 
behandling i Bolaget under en period om minst sex (6) månader.

8.4 Bristande enighet mellan Parterna eller i Styrelsen ska inte ge Part rätt till förtida 
uppsägning av detta Avtal.

8 9Finansiering

8.1 9.1Parternas finansieringsåtagande
8.1.1 9.1.1Envar av Parterna åtager sig genom ingåendet av detta Avtal att finansiera 

Bolagets genomförda förvärv av Flygplatsbolaget och täcka de eventuella framtida 
förluster som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, med nedan angivna maximala belopp (”Maxbeloppet”):

Part Maxbelopp (kr)

Helsingborg 20 875 000

Ängelholm 16 255 000

Höganäs 5 355 000

Båstad 4 995 0002 547 450
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Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

Båstad Turism och 
Näringsliv

2 447 550

Totalt: 50 197 768

Maxbeloppet ska även täcka kostnaderna för Bolagets bildande och övriga kostnader 
som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget, såvida inte Parterna beslutar annat.

8.1.2 9.1.2Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 9 8 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav 
i Bolaget. Varje Parts finansieringsåtagande är vidare begränsat till Maxbeloppet. 
Parternas finansiering ska tillföras Bolaget på likartat sätt och normalt genom att 
Bolaget erhåller ett driftbidrag för täckande av uppkommen förlust eller, när så är 
möjligt, ett villkorat aktieägartillskott. Parterna ska dock även kunna besluta att tillföra 
Bolaget finansiering på annat sätt i enskilda fall. Finansieringen ska tillföras Bolaget vid 
behov, efter begäran därom från Styrelsen.

8.1.3 9.1.3Utöver finansieringsåtagandet i denna punkt 9.1 8.1 och vad som i övrigt 
uttryckligen anges i avsnitt 9 8 i Avtalet har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta 
ytterligare kapital, ställa säkerhet eller på annat sätt bidra till Bolagets och 
Flygplatsbolagets finansiering. I enlighet med vad som anges i punkt 1.2 ovan, 
garanterar Båstad dock Båstad Turism och Näringslivs rätta fullgörande av sina 
skyldigheter enligt Avtalet. Skulle Båstad Turism och Näringsliv inte uppfylla sitt 
åtagande att tillföra Bolaget finansiering i enlighet med vad som stadgas i avsnitt 8, 
åligger det därför Båstad att på begäran av Styrelsen, eller någon av Parterna 1-7, utan 
dröjsmål tillföra Bolaget sådan utebliven finansiering. 

8.2 9.2Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget
8.2.1 9.2.1Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier aktierna i 

Flygplatsbolaget uppgår uppgick till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga 
köpeskillingen kommer att bestämmas när ett slutligt tillträdesbokslut för 
Flygplatsbolaget föreligger i enlighet med vad som stadgas i aktieöverlåtelseavtalet med 
säljaren Peab FU Holding 8 AB. 

8.2.2 9.2.2Köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget ingår i 
Maxbeloppet.

8.3 9.3Covid-19-stöd
8.3.1 9.3.1På grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget för närvarande 

befinner sig i till följd av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att tillföra 
Flygplatsbolaget ett särskilt Covid-19-stöd till täckande av Flygplatsbolagets 
prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 december 2020 med […] 
kronor. Covid-19-stödet ska tillföras Flygplatsbolaget i anslutning till att förvärvet av 
Flygplatsbolaget har genomförts. 

8.3.2 9.3.2Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet.
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8.4 9.4Flygplatsbolagets upplåning

8.4.1 9.4.1Flygplatsbolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat 
rörelsekapital för tillhandahållandet av Tjänsten genom att uppta lån hos någon eller 
några av Parterna eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som 
antas av Flygplatsstyrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Flygplatsstyrelsen ska inför 
varje nytt räkenskapsår skriftligen underrätta Styrelsen om Flygplatsbolagets beräknade 
lånebehov det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt 
underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader 
för tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats 
vid fastställandet av lånebehovet. 

8.4.2 9.4.2Styrelsen ska därefter ta beslut om att godkänna Flygplatsbolagets upplåning, 
varefter Flygplatsstyrelsen ska verkställa Flygplatsbolagets upplåning i enlighet med 
Styrelsen beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader för 
det kommande räkenskapsåret är rimliga och att Flygplatsbolaget inte erhåller någon 
överkompensation för Tjänstens tillhandahållande. 

8.4.3 9.4.3I de fall som en Part som ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat 
med en marknadsmässig ränta i proportion till kreditrisken.

8.4.4 9.4.4Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin ägarandel och begränsat till 
denna andel och således inte solidariskt med annan Part - svara för att ställa de 
säkerheter som långivaren kräver i samband med sådan utlåning till Flygplatsbolaget 
som har godkänts i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska erlägga en marknadsmässig 
borgensavgift till varje enskild Part för det borgensåtagande som Part har ställt ut.

8.5 9.5Förlusttäckning
8.5.1 9.5.1Bolaget ska genom ägardirektivet instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 

maj och den 15 september lämna en skriftlig rapport till Styrelsen (”Rapporten”) som 
utvisar Flygplatsbolagets resultat vid utgången av föregående tertial och en 
resultatprognos för helåret. Rapporten ska på ett objektivt sätt beakta all relevant känd 
fakta och alla de övriga omständigheter som skäligen kan förväntas påverka 
Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat. 

8.5.2 9.5.2Rapporten ska ligga till grund för Styrelsens efterföljande analys och planering av 
huruvida och i vilken utsträckning som Bolaget kan komma att behöva täcka eventuell 
uppkommen förlust i Flygplatsbolaget med anledning av Tjänsten vid räkenskapsårets 
utgång. Förlusttäckningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader 
som har uppkommit i samband med Tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som 
därvid har erhållits. Flygplatsbolaget ska inte erhålla någon överkompensation för 
Tjänsten och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av 
Tjänsten är i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i 
privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar i Flygplatsbolagets verksamhet. 

8.5.3 9.5.3Parterna är ense om att Bolaget, i förekommande fall, ska täcka den förlust som 
Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt räkenskapsår med anledning av Tjänsten, genom 
att lämna koncernbidrag eller på annat sätt som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska även 
utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Flygplatsbolaget varigenom Bolaget åtager sig att 
svara för att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet.
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8.5.4 9.5.4Inom ramen för Parternas finansieringsåtagande enligt punkt 9.1 8.1 ovan ska 
Parterna vidare, när så begärs av Styrelsen, täcka uppkommen förlust i Bolaget för varje 
enskilt räkenskapsår upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

8.6 9.6Återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott
Varje Part åtar sig, i förekommande fall, att på årsstämma i Bolaget rösta för 
återbetalning av de eventuella villkorade aktieägartillskott som Parterna har lämnat till 
Bolaget från Bolagets tillgängliga vinstmedel innan någon vinstutdelning sker från 
Bolaget.

8.7 9.7Insyn i Flygplatsbolaget
Bolaget ska i ägardirektivet till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen äger rätt att ta del av 
Flygplatsbolagets räkenskaper och andra handlingar som rör Flygplatsbolagets 
verksamhet, i den omfattning det behövs för att Styrelsen ska kunna bedöma 
Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid 
sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma. 

8.8 9.8Ytterligare finansiering till Bolaget
Om Styrelsen finner att Bolaget är i behov av ytterligare finansiering utöver 
Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera frågan och ta fram förslag till Parterna på hur 
Bolaget kan tillföras sådan ytterligare finansiering. Part har dock inte någon skyldighet 
att tillskjuta något ytterligare kapital till Bolaget utöver Maxbeloppet, och accepterar i 
följd därav även att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att spädas ut om 
det på bolagsstämma i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part då avstår från att 
teckna sådana Aktier.

9 10Utdelning

Parterna är ense om att ingen vinstutdelning ska ske från Bolaget förrän eventuella 
lämnade villkorade aktieägartillskott har kunnat återbetalas till Parterna. Motsvarande 
begränsning ska gälla för vinstutdelning från Flygplatsbolaget, d.v.s. för det fall Bolaget 
har lämnat villkorade aktieägartillskott till Flygplatsbolaget ska dessa återbetalas till 
Bolaget innan vinstutdelning sker.

10 11Övergång och förköp av Aktier

10.1 11.1Förbud mot att överlåta aktier
Ingen Part äger rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 1110.

10.2 11.2Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag
10.2.1 11.2.1Part äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 

bestämmelserna om inskränkningar i Aktiernas överlåtbarhet i detta Avtal respektive 
Bolagets bolagsordning blir tillämpliga. Vid förvärvet ska Koncernbolaget skriftligen 
ansluta sig till och tillträda Avtalet som ny Part istället för den överlåtande Parten. Den 
överlåtande Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för Koncernbolagets 
uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 
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10.2.2 11.2.2Överlåtande Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till 
förvärvare utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget dessförinnan har erbjudits 
övriga Parter till förköp i enlighet med punkt 11.3 10.3 nedan. 

10.3 11.3Förköp
10.3.1 11.3.1Parterna är ense om att ingen Part ska kunna överlåta sina Aktier i Bolaget före 

den 31 december 2030 annat än med de andra Parternas skriftliga godkännande därtill. 

10.3.2 11.3.2För tiden efter den 31 december 2030 gäller bestämmelserna i punkt 11.3.3 – 
11.3.11 10.3.3 – 10.3.11 nedan om Part önskar överlåta sina Aktier.

10.3.3 11.3.3För det fall en Part önskar överlåta eller på annat sätt avhända sig samtliga eller 
vissa av sina Aktier, ska dessa Aktier av sådan Part först erbjudas de andra Parterna till 
förköp. Parterna är vidare införstådda med att en Part i vissa situationer kan vara 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget till förköp av de andra Parterna i enlighet med 
vad som anges i detta Avtal. Förköpsrätten får inte utövas beträffande mindre antal 
Aktier än de som erbjudits.

10.3.4 11.3.4Skyldigheten att erbjuda Aktierna till förköp ska fullgöras genom en oåterkallelig 
skriftlig anmälan till Styrelsens ordförande med angivande av tilltänkt förvärvare och 
övriga villkor för övergången inklusive köpeskillingen, vilken måste utgå i kontanter. 
Vid överlåtelse av en Parts Aktier ska, i förekommande fall, även av denne Part 
lämnade aktieägartillskott till Bolaget ingå i överlåtelsen. 

10.3.5 11.3.5När ett överlåtelseerbjudande avgivits, ska Styrelsens ordförande genast 
skriftligen meddela detta till de förköpsberättigade Parterna med anmodan till dessa att, 
om en Part önskar begagna sig av förköpsrätten, skriftligen framställa förköpsanspråk 
till Styrelsens ordförande inom tre (3) månader från den dag då anmälan mottogs. 

10.3.6 11.3.6Inom en (1) vecka efter att Styrelsen ordförande mottagit Parts förköpsanspråk 
enligt punkt 11.3.510.3.5, ska Styrelsens ordförande skriftligen meddela Parterna om 
och hur de förköpsberättigade Parterna avser att utnyttja förköpsrätten. Har flera Parter 
anmält intresse av att utöva sin förköpsrätt ska de aktuella Aktierna fördelas mellan 
Parterna proportionerligt.

10.3.7 11.3.7Genom förköp förvärvade Aktier ska inlösas kontant inom två (2) månader från 
den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt, mot överlämnande av eventuellt utfärdat 
aktiebrev samt samtliga andra rättigheter som följer med innehav av Aktie i Bolaget.

10.3.8 11.3.8Avstår de förköpsberättigade Parterna från att utöva förköpsrätten äger 
erbjudande Part fritt överföra Aktierna inom tre (3) månader från utgången av 
erbjudandefristen till den i anmälan om förköp angivne förvärvaren och på de övriga 
villkor som angivits i anmälan om förköp, dock med beaktande av vad som följer av 
punkt 11.3.9 10.3.9 nedan. 

10.3.9 11.3.9Part, som överlåter eller på annat sätt överför sina Aktier till tredje man ska tillse 
att den som förvärvar Aktierna i omedelbar anslutning till förvärvet ansluter sig 
skriftligen till detta Avtal. Om förvärvaren inte senast en (1) vecka från det att förvärvet 
genomförts anslutit sig till detta Avtal äger var och en av de andra Parterna rätt att 
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påkalla att de överlåtna Aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens 
bestämmelser.

10.3.10 11.3.10Vad ovan stadgas om Aktier ska även gälla interimsaktier, konvertibler, 
teckningsoptioner, teckningsrätter, fondaktierätter samt andra instrument om rätt till 
ägande eller annan rätt i Bolaget som Part äger. 

10.3.11 11.3.11Med överlåtelsen av Aktier följer även, i förekommande fall, sådan Parts rätt till 
återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott. 

10.4 11.4Överlåtelse av samtliga Aktier i Bolaget
Lämnar tredje man bud till Parterna som avser ett förvärv av samtliga aktier i Bolaget, 
ska följande gälla. Om Parter som tillsammans representerar minst två tredjedelar av det 
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet, förbinder sig samtliga Parter att avyttra 
sina Aktier till det pris per Aktie och övriga villkor som anges i sådan tredje mans bud.

10.5 11.5Åtagande att inte påkalla eller utöva rätt enligt bolagsordningen
Envar av Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt Bolagets 
bolagsordnings bestämmelser om förköp eller hembud i samband med Parts överlåtelse 
av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med 
godkännande av de andra Parterna.

11 12Värdering

11.1 12.1Om ingen köpeskilling angivits i ansökan om förköp enligt punkt 11.3 10.3 ovan 
eller om värdering av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan träffa 
överenskommelse om lösenbelopp för Aktierna inom en (1) månad från det att 
erbjudandefristen utgått eller från begäran om värdering gjordes av Part, ska 
lösenbeloppet motsvara Aktiernas marknadsvärde (i förekommande fall inklusive 
värdet av de till Bolaget av sådan Part lämnade aktieägartillskott) vid tidpunkten för 
lösningsanspråkets framställande. Kan Parterna ej träffa överenskommelse om 
lösenbelopp för Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska lösenbeloppet bestämmas av 
en oberoende och Parterna fristående värderingsman utsedd av Sydsvenska 
Handelskammaren. Värderingsexperten ska vara anställd hos en välrenommerad 
revisionsbyrå med stor erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden för sådan värdering 
ska delas lika mellan Parterna.

11.2 12.2Det av den oberoende värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande 
och varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot Aktiens andel i 
Bolagets kapital.

12 13Pantsättning

Part äger inte pantsätta Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger rätt till aktie eller 
vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande från samtliga Parter.
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13 14Meddelanden

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till annan 
Part på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress 
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat övriga Parter, med iakttagande 
av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren 
tillhanda

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; 

(b) om avsänt med e-post; vid kvittens eller svar från adressaten som innebär 
bekräftelse av att meddelandet har mottagits; eller

(c) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 
postbefordran.

14 15Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas 
utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med 
bestämmelserna om förköp i punkt 11.3 10.3 ovan.

15 16Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte 
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna 
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets 
syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse 
som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet 
ska fortsätta gälla.

16 17Fullständig reglering och ändringar

16.1 17.1Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och 
utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

16.2 17.2Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna.

17 18Avtalstid

17.1 18.1Detta Avtal träder i kraft när båda samtliga Parter i behörig ordning har 
undertecknat Avtalet och gäller för en inledande avtalstid till och med den 31 december 
2030. Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast tolv (12) 
månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden för Avtalet därefter automatiskt 
med två (2) år i taget med oförändrad uppsägningstid.

17.2 18.2Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 18.1 17.1 ovan, är sådan Part 
skyldig att erbjuda sina Aktier till förköp enligt punkt 11.3 10.3 ovan varvid värdet av 
Aktierna (köpeskillingen) ska bestämmas i enlighet med punkt 12 11 ovan.
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17.3 18.3En Parts uppsägning av Avtalet ska inte påverka Avtalets giltighet i övrigt, utan 
Avtalet ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Parter.

18 19Avtalsbrott; obestånd

18.1 19.1För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott 
mot avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom trettio (30) dagar 
från det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet från någon av 
de andra Parterna, äger de andra Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta 
Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska därvid även ha 
en ovillkorlig rätt att förvärva den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att 
Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den avtalsbrytande Parten 
(enligt 20 kap aktiebolagslagen). Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i 
enlighet med punkt 12 11 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

18.2 19.2Den påföljd som föreskrivs i punkt 20.1 18.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd 
som Parterna kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

18.3 19.3Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna 
eller eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andre Parten rätt att förvärva 
den obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet av Aktierna ska fastställas i enlighet med 
punkt 12 11 ovan. 

19 20Tillämplig lag och tvister

19.1 20.1Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

19.2 20.2Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän 
domstol. Tvist avseende lösenbelopp för Aktie ska dock avgöras enligt den i punkt 12 
11 stadgade ordningen.

________________________________

SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad Ängelholms kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Höganäs kommun Båstad kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Perstorp kommun Båstad Turism och Näringsliv Ek. för.

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 238 Dnr. KS 2019/519

Genomförande och finansiering av ny bolagsstruktur 
för de kommunala fastighetsbolagen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny bolagsstruktur för AB 
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler innebärande att ett nytt holdingbolag, 
Ängelholms Stadshus AB, bildas. Detta bolag ska direktäga aktierna i AB 
Ängelholmshem resp AB Ängelholmslokaler. 

Mot bakgrund av ovanstående har Servicestöd upphandlat konsult för 
genomförande av utredning kring skatterättsliga och kommunalrättsliga frågor 
kopplat till beslutad organisering.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
• Utredning PwC, Ängelholms kommun, organisering av kommunala bolag

Föredragande tjänsteperson
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslagen till beslut från Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M),
 Linda Persson (KD), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att aktiekapitalet i Ängelholms Stadshus AB ska uppgå till 200 tkr, vilket finansieras 
av likviditet från Ängelholms kommun,

att Ängelholms kommun ska överlåta hela sitt aktieinnehav i AB Ängelholmshem 
till Ängelholms Stadshus AB till bokfört värde,

att upprätta en revers mellan Ängelholms kommun och Ängelholms stadshus AB 
på beloppet och att därefter tillskjuta reversen som aktieägartillskott,

att uppdra åt kommundirektören att utreda formerna för överlåtelsen av aktierna i 
AB Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus AB senast 2021-05-31,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att, två i 
förening, underteckna handlingar i ärendet.

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
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(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/519
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-27

Genomförande och finansiering av ny bolagsstruktur 
för de kommunala fastighetsbolagen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny bolagsstruktur för AB Ängelholms-
hem och AB Ängelholmslokaler innebärande att ett nytt holdingbolag, Ängelholms 
Stadshus AB, bildas. Detta bolag ska direktäga aktierna i AB Ängelholmshem resp 
AB Ängelholmslokaler. 

Mot bakgrund av ovanstående har Servicestöd upphandlat konsult för genomfö-
rande av utredning kring skatterättsliga och kommunalrättsliga frågor kopplat till 
beslutad organisering.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
• Utredning PwC, Ängelholms kommun, organisering av kommunala bolag

Utredning
Bolagsbildningen 
Transaktionerna bör genomföras i flera olika steg. Det första steget är att skapa ett 
bolag som ska utgöra holdingbolaget Ängelholms Stadshus AB. Enligt fastställd 
bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 100 tkr och högst 400 tkr. Förslaget 
är att bolagets aktiekapital ska uppgå till 200 tkr. 

I steg 2 ska Ängelholms kommun överlåta sina aktieandelar i AB Ängelholmshem 
till Ängelholms Stadshus AB. Detta kan antingen ske genom revers (skuldebrev) 
som räntebeläggs eller genom revers som därefter tillskjuts som aktieägartillskott. I 
det sistnämnda fallet uppkommer inga räntekostnader, vilket är en fördel då sådana 
kan ifrågasättas ur avdragssynpunkt. Förslaget är därför att transaktionen genom-
förs genom att överlåta aktierna mot revers och därefter tillskjuta reversen som ak-
tieägartillskott. Detta får inte heller några negativa bokföringsmässiga konsekvenser 
för kommunen, då avyttringen av aktierna i AB Ängelholmshem istället ersätts med 
ägarandelar i Ängelholms Stadshus AB. 
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I steg 3 ska Ängelholmshems aktieinnehav i AB Ängelholmslokaler överlåtas till 
Ängelholms Stadshus AB. Denna transaktion bör inte genomföras samma år som 
steg 2, eftersom man då förlorar koncernbidragsrätt mellan koncernbolagen. 

Det tredje steget kan finansieras genom att Ängelholms Stadshus AB betalar för 
aktierna  genom att ställa ut en revers som räntebeläggs. Enligt utredningen bör 
förvärvet göras till marknadsvärde varför aktierna i AB Ängelholmslokaler bör 
marknadsvärderas. Om reversen räntebeläggs så kommer AB Ängelholmshem be-
höva skatta för den ränteintäkt som man får på reversen från Ängelholms Stadshus 
AB. Om vi exempelvis utgår från att marknadsvärdet motsvaras av det bokförda 
värdet (ca 300 mnkr) och att räntan är 2,0% så blir den årliga räntekostnaden 6,0 
mnkr som Ängelholms Stadshus AB ska betala till AB Ängelholmshem. Denna in-
täkt blir beskattningsbar i AB Ängelholmshem och skatteeffekten blir ca 1,2 
mnkr/år. Någon motsvarande avdragsmöjlighet finns inte i Ängelholms Stadshus 
AB. För att betalning ska kunna ske måste Ängelholms Stadshus AB också ha likvi-
ditet för att göra betalningen alternativt att reversen höjs upp årligen, med ett be-
lopp som motsvarar räntekostnaden. Bolagets eget kapital kommer att urholkas 
med ett årligt belopp som motsvarar räntekostnaden. 

Ett alternativ skulle vara att AB Ängelholmshem gör en utdelning av aktierna i AB 
Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus AB. Då uppkommer inte de negativa 
konsekvenser som beskrivs ovan. Men här sätter ”Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag”, den så kallade Allvill-lagen, troligtvis hinder. Lagen 
innebär begränsningar i värdeöverföringar som får göras från ett allmännyttigt bo-
stadsföretag. Den begränsar bland annat utdelningarna som maximalt får uppgå till 
statslåneräntan plus en procent på det av kommunen insatta kapitalet. 

Under förutsättning att steg 1 och 2 genomförs under 2020 så bör steg 3 genomfö-
ras tidigast 2021. Det finns därför tid att djupare utreda hur steg 3 kan genomföras 
på bästa sätt.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

att aktiekapitalet i Ängelholms Stadshus AB ska uppgå till 200 tkr, vilket finansieras 
av likviditet från Ängelholms kommun,

att Ängelholms kommun ska överlåta hela sitt aktieinnehav i AB Ängelholmshem 
till Ängelholms Stadshus AB till bokfört värde,
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att upprätta en revers mellan Ängelholms kommun och Ängelholms stadshus AB 
på beloppet och att därefter tillskjuta reversen som aktieägartillskott,

att uppdra åt kommundirektören att utreda formerna för överlåtelsen av aktierna i 
AB Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus AB senast 2021-05-31,

att uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att, två i före-
ning, underteckna handlingar i ärendet.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST, Ekonomi & kvalitet
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Ängelholms kommun 
262 80 ÄNGELHOLM

Stefan, 

Vi avger härmed vår rapport avseende omstrukturering av kommunala bolag i Ängelholms kommun.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s (”nedan PwC”) ansvar gentemot Er regleras i uppdragsavtalet mellan oss daterat den 
17 juli 2020 (nedan ”Avtalet”).

Rapporten och våra kommentarer har baserats på PwC:s uppfattning om den riktiga tolkningen av lagar, föreskrifter, rättspraxis 
och andra uttalanden till vägledning för rättstillämpningen som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av denna 
rapport. Därefter genomförda förändringar av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen har inte beaktats.

Denna rapport får inte göras tillgänglig för andra personer än de som anges i Avtalet och endast under de förutsättningar som 
beskrivs där. Rapporten är skriven för att tillgodose Ert specifika behov och ändamål. Andra eventuella läsare av rapporten än 
företrädare för Er kan därför inte förlita sig på innehållet i rapporten för sina ändamål och ska vara införstådd med att PwC inte 
accepterar någon form av ansvar eller skadeståndsskyldig het gentemot utomstående som tar del av rapporten. Utomstående 
äger inte rätt att hänvisa till eller citera innehållet i denna rapport eller göra rapporten tillgänglig för annan utan PwC:s skriftliga 
medgivande.

Med vänliga hälsningar,

PwC

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
PwC, Box 531, 291 25  Kristianstad, Besöksadress: Tivoligatan 2
T: 010-2128500, F: 010-2138500, www.pwc.se
Säte/Reg Office: Stockholm
Org nr/Reg No: 556029-6740
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Kommun Ängelholms kommun, 212000-0977

Bakgrund och förutsättningar Vi har uppfattat förutsättningarna enligt nedan. Rapporten baseras på dessa förutsättningar. Det är av yttersta vikt för vårt uppdrag att dessa 
förutsättningar är korrekt uppfattade av oss eftersom det påverkar vår bedömning och att ni uppmärksammar oss på om förutsättningarna är 
annorlunda än de som beskrivits i rapporten.

Nuvarande koncernstruktur

Ängelholms kommun (“Kommunen”) äger bolaget AB Ängelholmshem, 556054-7555 (“Ängelholmshem”) till 99,98 %. Resterande 0,02 % ägs 
av externa parter. Ängelholmshem äger i sin tur samtliga aktier i bolagen AB Ängelholmslokaler, 556851-4557 (“Ängelholmslokaler”), Södra 
Sjukhusområdets Utvecklings AB, 559091-1490 och Ängelholms Fastighetsstruktur AB, 556965-7140. Dessa bolag refereras nedan kollektivt 
till som “Bolagen”.

Mellan Ängelholmshem och Ängelholmslokaler råder personalunion både vad gäller bolagens styrelser och ledning (VD, ekonomi- och 
HR-chef). 

Förändring av koncernstruktur

Kommunen avser att förändra organisationen av bolagen i syfte att stärka ägarstyrningen av bolagen. Omorganisationen ska inbegripa 
skapandet av ett av kommunen helägt moderbolag, nedan kallat “Ängelhoms Stadshus”,  som ska direkt äga Ängelholmslokaler samt 99,98% 
av Ängelholmshem med övriga dotterbolag. Det nya moderbolaget avses ha vissa koncerninterna funktioner.

Införande av internbank/förändring av finansieringsstruktur

I samband med omstruktureringen finns också avsikt att etablera en internbank som ska ansvara för finansiering av hela koncernens 
likviditetsbehov. Internbanken ska organiseras direkt inom Ängelholms kommun, dvs inte i bolagsform.

Mellan kommunen och Ängelholmslokaler finns i nuläget reverser, vilka använts för att finansiera bolagets förvärv av verksamhetsfastigheter 
från kommunen. Skatteverket har nekat Bolaget avdrag för räntekostnader som belöper på reverserna för tidigare beskattningsår. Reverserna 
ska i samband med omorganiseringen lösas upp och alternativ finansiering ska utredas, företrädesvis att ersätta dessa lån med lån från 
internbanken.



PwC
Ängelholms kommun Oktober 2020

Bakgrund och uppdrag (2/2)

5

Omfattning/avgränsningar för vårt uppdrag PwC har mot bakgrund av ovanstående förutsättningar fått i uppdrag att utreda inkomstskatte- och momseffekter av den planerade 
omstruktureringen samt införande av internbank/förändring av finansiering.

Vi har inte granskat de tillhandahållna inkomstdeklarationerna för beskattningsåret 2019 för bolagen utan har förutsatt att de är korrekta. Vi har 
därmed inte heller gjort någon bedömning av bolagets avdragsrätt för räntekostnader för beskattningsåret 2019. 

Observera att detta memot är av översiktlig karaktär och det finns frågeställningar där förutsättningarna i nuläget inte är tillräckligt klara för att 
göra en fullständig utredning, t.ex. avseende ränteavdragsmöjligheter. Vi rekommenderar därför ytterligare utredning när detaljerna för den 
faktiskt valda finansieringen och omstruktureringen är känd och innan avdrag yrkas i deklarationen. Det är generellt att rekommendera att 
upplysningar lämnas i deklarationerna kring yrkade ränteavdrag för att minska risken för skattetillägg om Skatteverket gör en annan 
bedömning vid en granskning. 

Denna rapport behandlar endast skatterättsliga frågor samt en översiktlig genomgång av kommunalrättslig karaktär, inklusive frågor rörande 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (“Allvill-lagen)”. Rapporten omfattar inte frågor av exempelvis finansiell eller civilrättslig eller 
andra bestämmelser, såsom reglerna kring otillåtet statsstöd. I rapporten berörs inte eventuella skatteeffekter för de externa minoritetsägarna 
av Ängelholmshem. Uppdraget innefattar inte heller någon form av värdering av aktier eller andra tillgångar i kommunen eller de aktuella 
bolagen. Vi vill dock påpeka att, givet att det finns ett minoritetsägande i Ängelholmshem AB, att det som utgångspunkt bör krävas att 
transaktioner som involverar detta bolag bör ske till marknadsvärde också för att inte gynna eller missgynna minoritetsägarna.

Tillgänglig information Vi har haft tillgång till följande information: 

- Årsredovisning för räkenskapsår 2018 och 2019 för Bolagen

- Inkomstdeklaration för beskattningsåret 2019 för Bolagen

- Information från Stefan Martinsson, ekonomichef Ängelholms kommun samt Ulrika Sjöholm Andersson interim ekonomichef 
Ängelholmshem
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Omstrukturering - införande av holdingbolag, Ängelholms Stadshus,  som 
direktäger Ängelholmshem och Ängelholmslokaler

Den planerade omstruktureringen bör som utgångspunkt inte medföra några 
omedelbara beskattningskonsekvenser 

Sammantaget ser vi inga omedelbara skattemässiga hinder mot att genomföra den 
föreslagna omstruktureringen, bortsett från de skattemässiga frågeställningar som 
uppkommer kring finansieringen av omstrukturering, se nedan. Detta förutsätter dock att 
Ängelholmshem inte anses bedriva eller ha bedrivit byggnadsrörelse eller handel med 
fastigheter i inkomstskattelagens mening. För det fall Ängelholmshem skulle ha bedrivit 
byggnadsrörelse/handel med fastigheter skulle aktierna anses utgöra s.k. lageraktier 
och en försäljning skulle därmed inte vara skattefri, dvs. en försäljning skulle behöva ske 
till marknadsvärde och vinsten skulle vara skattepliktig.  

Vi har inte gjort någon djupgående utredning i frågan om Ängelholmshem bedriver eller 
har bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter vi har dock fått viss 
information kring detta från kommunen och Ängelholmshem. Underhåll och reparation 
på det egna fastighetsbeståndet utgör enligt vår bedömning inte byggnadsrörelse i detta 
sammanhang. Vi har också uppfattat att de mycket få avyttringar av fastigheter som 
skett är enstaka avyttringar i beståndet av fastigheter, vilket starkt talar för att handel 
med fastigheter ej föreligger. Inget i de svar vi fått talar för att någon byggnadsrörelse 
eller handel med fastigheter har skett i Ängelholmshem under den period man kunnat 
överblicka.Vi har således i detta memo utgått från att Ängelholmshem inte bedriver 
byggnadsrörelse/handel med fastigheter. Om det, trots den information vi tagit del av, 
föreligger någon osäkerhet i detta avseende rekommenderar vi att man genomför en 
mer omfattande utredning i detta avseende alternativt utreder andra alternativ till den 
planerade omstruktureringen. 

Överlåtelse av Ängelholmshem och Ängelholmslokaler bör inte ske under samma 
beskattningsår om koncernbidragsrätt ska bibehållas under året för transaktionen

Om Ängelholmslokaler överlåts till Ängelholms Stadshus under samma beskattningsår 
som Ängelholms Stadshus förvärvar Ängelholmshem föreligger inte koncernbidragsrätt 
mellan bolagen under transaktionsåret, eftersom koncernbidraget då inte kan “slussas” 
via moderbolaget. Vi rekommenderar därför att Ängelholmslokaler överlåts till 
Ängelholms Stadshus först under beskattningsåret efter det beskattningsår som 
överlåtelsen av Ängelholmshem sker.

Frågor kring form för överföring av aktierna samt finansiering

Skattemässigt finns inget krav på att en avyttring av aktier i dotterbolag ska ske till 
marknadsvärde, utan en sådan överlåtelse kan ske även till bokfört värde eftersom en 
kapitalvinst på näringsbetingade aktier ändå är ej skattepliktig (vi förutsätter här att 
byggnadsrörelse inte bedrivs av Ängelholmshem). En överlåtelse till bokfört värde som 
inte påverkar det egna kapitalet skulle vara tillåten aktiebolagsrättsligt, men mot 
bakgrund av reglerna i Allvill-lagen samt att det finns minoritetsägare i Ängelholmshem, 
så är vår bedömning att överlåtelsen av aktierna i Ängelholmslokaler bör ske till 
marknadsvärde och att priset baseras på en marknadsvärdering av värdet av aktierna i 
Ängelholmslokaler. Eventuellt kan en överlåtelse av aktier från kommunen till 
Ängelholms Stadshus ske till bokfört värde, men som framgår nedan rekommenderar vi i 
första hand att aktierna överförs genom aktieägartillskott.

Om Ängelholms Stadshus finansierar förvärven av andelar i Ängelholmshem respektive 
Ängelholmslokaler genom att ställa ut räntebelagda reverser är vår bedömning att 
sådana räntekostnader inte är avdragsgilla då det är fråga om aktieförvärv inom 
intressegemenskapen och där de bakomliggande skälen främst är organisatoriska. Att 
avdrag nekas för räntekostnad på revers till kommunen för förvärvet av Ängelholmshem 
innebär dock ingen påtaglig skattemässig nackdel eftersom ränteintäkten ändå inte 
beskattas hos kommunen. Vi ser därför inga direkta skattemässiga hinder mot att 
använda en sådan finansieringslösning i det fallet. Inte heller ser vi några uppenbara 
(forts.)

Slutsatser och rekommendationer (1/3) 
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Omstrukturering - införande av holdingbolag, Ängelholms Stadshus,  som 
direktäger Ängelholmshem och Ängelholmslokaler (forts.)

Frågor kring form för överföring av aktierna samt finansiering (forts.)

skattemässiga eller kommunalrättsliga hinder mot att aktierna istället tillskjuts genom 
kapitaltillskott från kommunen, alternativt att aktierna först överlåts mot revers och att 
reversen därefter tillskjuts som aktieägartillskott. Däremot bör säkerställas att dessa 
alternativ inte anses utgöra otillåtet statsstöd. 

Om däremot en räntebelagd revers används vid förvärvet av Ängelholmslokaler från 
Ängelholmshem så blir det skattemässiga utfallet ofördelaktigt eftersom inget avdrag 
medges för räntekostnaden samtidigt som Ängelholmshem får ta upp ränteintäkten till 
beskattning. Ett skatteneutralt alternativ till att överlåta aktierna, men som dock sannolikt 
inte är tillåten enligt  lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, är att 
Ängelholmshem AB delar ut aktierna i Ängelholmslokaler AB till Ängelholms Stadshus 
AB. Samma skattemässiga effekt hade uppnåtts genom att inte räntebelägga reversen 
men det är numera mycket osäkert om en sådan hantering skulle godtas vid en 
prövning, mot bakgrund av de nya ränteavdragsreglerna. Om detta alternativ väljs 
rekommenderar vi starkt att hanteringen beskrivs i öppna upplysningar till 
deklarationerna för bolagen. Sammantaget är vår rekommendation därför att 
överlåtelsen av aktierna i Ängelholmslokaler sker till marknadsvärde mot räntebärande 
revers och att reversen så snart som möjligt regleras för att minska de negativa 
skatteeffekterna av det nekade ränteavdraget i Ängelholms Stadshus. 

Även om det är utanför omfattningen av denna rapport så kan noteras att Ängelholms 
Stadshus egna kapital kommer urholkas genom räntekostnaderna och kan då komma i 
behov av utdelningar från dotterbolagen. Här bör dock beaktas att möjligheterna till  
utdelning från Ängelholmshem och Ängelholmslokaler bör beaktas utifrån 
begränsningarna enligt Allvill-lagen. Det bör också beaktas att beroende på (forts.)

Frågor kring form för överföring av aktierna samt finansiering (forts.)

utdelningarnas storlek kan Ängelholms Stadshus bokförda värde på aktierna i 
dotterbolagen behöva skrivas ner och i sådana fall återställer inte utdelningarna 
bolagets egna kapital. 

Momshantering i Ängelholms Stadshus

Kommunen behöver ta ställning till om Ängelholms Stadshus ska vara ett aktivt eller 
passivt moderbolag i momshänseende. Fördelen med ett aktivt moderbolag, som är 
aktivt involverat i förvaltningen av dotterbolagen och fakturerar momspliktiga tjänster till 
dotterbolagen, är att Ängelholms Stadshus i så fall får momsavdragsrätt för kostnader 
som avser den momspliktiga verksamheten. Nackdelen är att det kan uppkomma en 
momsinlåsning för de tjänster som faktureras till Ängelholmshem. Det bör därför noga 
övervägas vilka funktioner som ska utföras av de olika bolagen inom koncernen.

Marknadsmässig prissättning

Även om det inte är direkt knutet till omstruktureringen vill vi lyfta fram att den 
skattemässiga huvudregeln är att alla transaktioner med andra parter ska ske på 
marknadsmässiga villkor, om inte uttryckliga undantag tillåter annat. Vi noterar att det i 
Ängelholmslokalers bolagsordning framgår att bolaget ska göra ett nollresultat. För att 
undvika uttagsbeskattning är det av vikt att bolaget bär sina kostnader och erhåller 
marknadsmässig ersättning för utförda tjänster. Vi rekommenderar att parterna 
säkerställer att den ersättning som utgår dem emellan, och i synnerhet i relation till 
kommunen, är marknadsmässig. Exempel finns där Skatteverket granskat kommunala 
bolag och upptaxerat dessa på grund av felaktig prissättning.

Vid fakturering av momspliktiga tjänster till Ängelholmshem bör marknadsmässig 
ersättning tas ut för att undvika att momslagens omvärderingsregler blir tillämpliga. 
Detsamma gäller vid fakturering av momspliktiga tjänster från bolagen till kommunen, 
som likt Ängelholmshem har en begränsad momsavdragsrätt i affärsmomssystemet.  

Slutsatser och rekommendationer (2/3) 
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Finansieringsfrågor

Nya ränteavdragsregler kan ändra bedömningen i befintlig lånestruktur

2019 års ränteavdragsregler innehåller, likt 2013 års regler, särskilda 
avdragsbegränsningsregler för räntor inom en intressegemenskap, men har ett snävare 
tillämpningsområde och avser i princip rena missbruksfall. Räntekostnader i befintlig 
lånestruktur som tidigare bedömts ej avdragsgilla, t.ex. för räntekostnaderna för 
Ängelholmslokaler på revers till kommunen, kan därför vara avdragsgilla enligt de nya 
ränteavdragsbegränsningsreglerna. Denna fråga adresseras i ett separat pågående 
uppdrag. 

Vidare har en begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton införts, vilken 
omfattar såväl externa som interna räntor. Avdragsrätten för negativa räntenetton uppgår 
till maximalt 30% av ett skattemässigt beräknat EBITDA (den s.k. EBITDA-regeln).

Räntekostnader avseende lån via internbank i kommunens regi

Ränteutgifter från bolagen till en internbank i kommunens regi kommer att omfattas av 
de s.k. riktade ränteavdragsreglerna. Vår bedömning är att det finns starka argument till 
stöd för avdragsrätt för räntor på lån från kommunens internbank, framförallt så länge 
utlåningen kan kopplas ihop tydligt med korresponderande extern upplåning och de 
räntenivåer och övriga villkor som tillämpas är marknadsmässiga. En förutsättning är 
också att ett reellt lånebehov finns. Avdragsrätten är mer osäker om kommunen 
finansierar utlåningen med egna medel. Räntekostnader på lån som används till att 
finansiera interna aktieförvärv, eller för att ersätta externa lån som använts till sådan 
finansiering, bör dock ej vara avdragsgilla. 

Även reglerna kring avdragsbegränsning för negativa räntenetton blir tillämpliga på de 
räntekostnader som bedöms avdragsgilla enligt ovannämnda riktade regler, se nedan.

Avdrag för negativt räntenetto

Bolagen behöver också göra en bedömning av avdragsrätten för sina eventuella 
negativa räntenetton enligt den ovannämnda EBITDA-regeln. Om Ängelholms Stadshus 
endast fungerar som holdingbolag utan verksamhet i någon större utsträckning kommer 
detta sannolikt innebära att bolaget behöver återlägga ej avdragsgillt negativt räntenetto 
till beskattning. Om bolaget inte genererar några skattepliktiga intäkter bör någon faktisk 
skatt ändå inte utlösas för detta bolag, utan istället innebär de nekade avdragen endast 
att inga skattemässiga underskott uppstår. Det kan vara möjligt att kvitta bolagets 
negativa räntenetto mot ett koncernbolags positiva räntenetto, eller påverka 
avdragsutrymmet genom koncernbidrag, dock först när koncernbidragsrätt föreligger 
mot övriga bolag. Vi rekommenderar att dessa frågeställningar utreds närmare när det 
blir aktuellt, och vi ser inte att avdragsmöjligheterna påverkas av den föreslagna legala 
omstruktureringen under 2020.

Upphandlingsrättsliga aspekter

Samarbeten avseende gemensamma tjänster i bolagen AB Ängelholmshem och AB 
Ängelholmslokaler bör utföras av AB Ängelholmshem i den planerade bolagsstrukturen 
för att maximera sannolikheten för att tjänsteköpen ska vara undantagna 
upphandlingsskyldighet. Detta då det så kallade verksamhetskriteriet - som är att av 
rekvisiten som måste uppfyllas för att undantaget för intern upphandling i LOU ska vara 
aktuellt - endast behöver vara uppfyllt av den upphandlande myndigheten vid 
anskaffningar mellan syskonbolag. Vår bedömning är att  Ängelholmslokaler sannolikt 
uppfyller verksamhetskriteriet, men inte AB Ängelholmshem som har sina huvudsakliga 
intäkter från tredje man.

Slutsatser och rekommendationer (3/3) 
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Projektöversikt - Nuvarande struktur
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Ängelholms kommun

AB Ängelholmshem

AB Ängelholmslokaler
Södra 

Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB

99,98 %

Nuvarande struktur

Vi har uppfattat att de kommunala bolagen i Ängelholms kommun idag är organiserade 
enligt illustrationen till vänster. 
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Ängelholms kommun

AB ÄngelholmshemAB Ängelholmslokaler

Södra 
Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB

99,98 %

Ängelholms Stadshus 
AB

Planerad bolagsstruktur

Kommunen avser att skapa ett nytt direktägt dotterbolag, Ängelholms Stadshus AB, som 
avses blir ägare till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.

Ängelholmshem ska även fortsättningsvis ägas till 0,02 % av extern part samt ska 
fortsatt äga samtliga aktier i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB och Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB.

Föreslagna transaktionssteg

För att uppnå den avsedda nya koncernstrukturen föreslår vi följande transaktionssteg.

Steg 1 - Bildande av holdingbolag 

Kommunen anskaffar inledningsvis ett nytt aktiebolag, Ängelholms Stadshus AB 
(“Ängelholms Stadshus”). Detta kan antingen ske genom att kommunen köper ett s.k. 
lagerbolag, eller genom att kommunen nytecknar sig för samtliga aktier i ett nybildat 
bolag. För detta krävs att kommunen skjuter till ett aktiekapital i bolaget, numera minst 
25 tkr.

Steg 2 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem till Ängelholms Stadshus 

Kommunen avyttrar sedan sina andelar i Ängelholmshem med dotterbolag till 
Ängelholms Stadshus. Skattemässigt saknar det betydelse om priset på andelarna sätts 
till marknadsvärde eller t.ex. till bokfört värde då kommunen inte är ett 
inkomstskattesubjekt. Viktigt är dock att priset inte överstiger marknadsvärdet för 
aktierna.

Steg 3 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus

Ängelholmshem avyttrar sedan sina andelar i Ängelholmslokaler till Ängelholms 
Stadshus. Skattemässigt saknar det betydelse om priset på andelarna sätts till 
marknadsvärde eller t.ex. till bokfört värde då andelarna förutsätts vara 
näringsbetingade andelar och en kapitalvinst därför är ej skattepliktig. Notera dock våra 
kommentarer kring byggnadsrörelse nedan.
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Transaktionssteg - översikt  
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Åtgärder Tidsplan Ansvar Åtgärdat

● Bildande av holdingbolaget Ängelholms Stadshus AB

● Eventuell momsregistrering av holdingbolaget 

● Upprättande av aktieöverlåtelseavtal och ev. lånehandlingar inför 

överlåtelse av Ängelholmshem

● Uppdatering av aktiebok och ev. hantering av aktiebrev efter 

överlåtelse av Ängelholmshem

● Upprättande av aktieöverlåtelseavtal och ev. lånehandlingar inför 

överlåtelse av Ängelholmslokaler

● Uppdatering av aktiebok och ev. hantering av aktiebrev efter 

överlåtelse av Ängelholmslokaler

● Skalbolagsanalys (inkl. inlämning av skalbolagsdeklaration) 

avseende Ängelholmslokaler

2020

2020

2020

2020

2021

2021

Skalbolagsdeklaration lämnas in inom 60 dagar från 

avyttring/tillträde
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Bildande av holdingbolag 

Kommunen anskaffar inledningsvis ett nytt aktiebolag, Ängelholms Stadshus AB 
(“Ängelholms Stadshus”). Detta kan antingen ske genom att kommunen köper ett s.k. 
lagerbolag, eller genom att kommunen nytecknar sig för samtliga aktier i ett nybildat 
bolag. För detta krävs minst 25 tkr i aktiekapital.

Räkenskapsår

Vi förstår att samtliga involverade bolag har kalenderår som räkenskapsår. För att 
koncernbidragsrätt ska kunna föreligga mellan Ängelholms Stadshus och dess 
dotterbolag redan under beskattningsåret 2021 krävs att Ängelholms Stadshus 
räkenskapsår avslutas 2020-12-31.

Vid nybildande av bolag finns två alternativ för räkenskapsåret, antingen kan 
räkenskapsåret förkortas eller förlängas (upp till maximalt 18 månader). Vi 
rekommenderar att kommunen ser till att ett förkortat räkenskapsår väljs då ett förlängt 
räkenskapsår innebär att koncernbidragsrätt med Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler inte föreligger förrän tidigast under 2022.

Momshantering i Ängelholms Stadshus

Om Ängelholms Stadshus ska vara ett aktivt moderbolag som ska tillhandahålla 
momspliktiga tjänster till dotterbolagen, ska Ängelholms Stadshus ansöka om 
momsregistrering när bolaget är bildat. I så fall bör det upprättas avtal mellan 
Ängelholms Stadshus och dotterbolagen angående de tjänster som Ängelholms 
Stadshus ska tillhandahålla. Det bör också övervägas om Ängelholms Stadshus ska ha 
anställd personal som utför koncerngemensamma funktioner. 

Steg 1 - Bildande av holdingbolag 
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Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem 

Kommunen avyttrar sina andelar i Ängelholmshem med dotterbolag till Ängelholms 
Stadshus. 

Alternativ:

Som ett alternativ kan det övervägas att utreda om kommunen istället kan tillskjuta 
aktierna i Ängelholmshem till Ängelholms Stadshus, alternativt först göra en överlåtelse 
mot revers och att reversen därefter tillskjuts som aktieägartillskott. Anledningen är att vi 
inte väntar oss att räntekostnader på en revers som finansierar förvärvet är avdragsgill 
för Ängelholms Stadshus.

Tidpunkt

Vi har uppfattat förutsättningarna som att aktieöverlåtelsen avses ske under 
beskattningsåret 2020, dvs senast 31 december 2020. 

Finansiering 

Om överlåtelsen av andelarna finansieras genom att Ängelholms Stadshus ställer ut 
revers till kommunen som betalning för aktierna finns en klar risk för att Ängelholms 
Stadshus räntekostnader på reversen blir ej avdragsgilla eftersom det finns särskilda 
regler som begränsar avdragsrätten för räntor på lån som finansierar internt förvärv av 
en delägarrätt. Se närmare kring ränteavdragsreglerna i avsnittet nedan kring införande 
av internbank/förändring av finansieringsstruktur.

Som nämnts ovan kan det därför vara ett alternativ att tillskjuta andelarna som 
kapitaltillskott, alternativt att överlåta aktierna mot revers och därefter tillskjuta reversen 
som aktieägartillskott. I sådana fall uppkommer inga räntekostnader att bedöma 
avdragsrätten för och blir på så sätt ett skatteneutralt alternativ som kan vara enklare 
hanteringsmässigt ur ett skatteperspektiv. Det bör i sådana fall först säkerställas att 
tillskottet inte anses utgöra otillåtet statsstöd.

Steg 2 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem (1/3)
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Kommunalrättsliga frågor kring överföringen av andelar i Ängelholmshem

En överlåtelse av aktierna mot betalning genom att Ängelholms Stadshus ställer ut 
räntebärande revers till kommunen innebär att en räntekostnad uppkommer i 
Ängelholms Stadshus. Utifrån kommunalrättsligt perspektiv, men även ur ett allmänt 
ekonomiskt perspektiv, är det av vikt att överväga huruvida Ängelholms Stadshus AB 
årligen kommer att kunna konsolideras, dvs genom att få avkastning från dotterbolagen 
så att inte det egna kapitalet förbrukas. Möjligheterna till  utdelning från Ängelholmshem 
och Ängelholmslokaler bör beaktas utifrån begränsningarna enligt Allvill-lagen. Det bör 
också beaktas att beroende på utdelningarnas storlek kan Ängelholms Stadshus 
bokförda värde på aktierna i dotterbolagen behöva skrivas ner och i sådana fall 
återställer inte utdelningarna bolagets egna kapital. Vi ser i övrigt inte att detta alternativ 
har någon påverkan på Ängelholmshem utifrån Allvill-reglerna utöver vad som sägs 
ovan.

Beträffande alternativet att kommunen tillskjuter aktierna i Ängelholmshem som 
kapitaltillskott till Ängelholms Stadshus, alternativt säljer aktierna till Ängelholms 
Stadshus mot revers som sedan tillskjuts som aktieägartillskott, så gör vi bedömningen 
att detta är tillåtet utifrån ett kommunalrättsligt perspektiv. Detta alternativ har heller 
ingen påverkan på Ängelholmshem utifrån Allvill-reglerna. 

I båda fallen ovan bör tilläggas att om kommunen förväntar sig utdelning från 
Ängelholms Stadshus AB framöver bör det beaktas huruvida denna utdelning kan 
erhållas från dotterbolagen.

Beskattningskonsekvenser vid avyttring av andelarna

Kapitalvinst

Då kommunen inte är inkomstskattesubjekt uppkommer ingen skattepliktig kapitalvinst 
med anledning av överlåtelsen av Ängelholmshem. Detsamma gäller ett eventuellt 
tillskott av aktierna från kommunen till Ängelholms Stadshus. Vänligen observera att vårt 
uppdrag inte inbegriper att analysera skattekonsekvenser för de externa ägarna av 
Ängelholmshem. Med det sagt har vi dock svårt att se att några sådana skulle uppstå.

Underskott

Vi har baserat på erhållna inkomstdeklarationer uppfattat att det inte förekommer några 
underskott i Ängelholmshem eller dess dotterbolag för beskattningsåret 2019, annat än 
ca 14 tkr i Ängelholms Fastighetsstruktur AB. Om omstruktureringen genomförs under 
2020 uppkommer i sådana fall inga spärrar av underskott med anledning av 
omstruktureringen, bortsett från att underskotten om 14 tkr Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB blir koncernbidragsspärrade gentemot Ängelholms Stadshus till 
och med beskattningsåret 2025. Om ägarförändringen sker genom tillskott går sannolikt 
dessa underskott permanent förlorade.

Eventuella underskott som uppkommer under beskattningsåret 2020 eller därefter 
omfattas däremot inte av någon spärr förutsatt att Ängelholms Stadshus förvärvar 
Ängelholmshem med dotterbolag under beskattningsåret 2020. Skulle underskott finnas, 
eller om ägarförändringen avses ske ett senare beskattningsår, ber vi er att omedelbart 
upplysa oss om detta då då detta kommer att påverka vår analys. 

(Forts.)

Steg 2 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem (2/3)
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Beskattningskonsekvenser vid avyttring av andelarna (forts.)

Kvarstående negativa räntenetton från beskattningsåret 2019

För det fall Ängelholmshem eller något av dess dotterbolag har kvarstående negativa 
räntenetton från beskattningsåret 2019, dvs räntenetton som inte kunnat dras av i sin 
helhet under beskattningsåret 2019 enligt den s.k. EBITDA-regeln, så går dessa 
förlorade i ägarförändringen. 

Det framgår inte av erhållna deklarationer om samtliga bolag har gjort bedömningen att 
de negativa räntenettona är avdragsgilla i sin helhet, men vi ber er säkerställa att så är 
fallet. 

Även om samtliga räntenetton bedömts avdragsgilla av bolagen bör nämnas att om 
Skatteverket vid en omprövning skulle göra en annan bedömning och anse att det 
negativa räntenettot någon del ska hanteras som ej avdragsgilla för beskattningsåret 
2019 så skulle detta kunna leda till att sådant negativt räntenetto går förlorat i den 
föreslagna ägarförändringen.

Viktigt att framhålla är också att om omstruktureringen istället genomförs under 
beskattningsåret 2021 så bör en bedömning göras av om det finns några kvarstående 
negativa räntenetton från beskattningsåret 2020 hos Ängelholmshem med dotterbolag 
då dessa i sådana fall bör gå förlorade.

Koncernbidragsrätt 

Koncernbidragsmöjligheter mellan Ängelholmshem (med dotterbolag) och 
Ängelholmslokaler 

Under nuvarande koncernstruktur har Ängelholmshem koncernbidragsrätt med samtliga 
sina dotterbolag, så länge de fortsätter vara ägda till över 90% under hela det 
beskattningsår då koncernbidrag avses utväxlas.

Ängelholmshem (med dotterbolag) och Ängelholmslokalers möjlighet att lämna 
koncernbidrag sinsemellan påverkas inte av att aktierna i Ängelholmshem överlåts till 
Ängelholms Stadshus under beskattningsåret 2020 förutsatt att övriga bolag fortsätter 
vara helägda dotterbolag till Ängelholmshem under hela beskattningsåret 2020. 

Om däremot Ängelholmshem överlåts till Ängelholms Stadshus under år 2020 och 
Ängelholms Stadshus även förvärvar aktierna i Ängelholmslokaler från Ängelholmshem 
under år 2020, föreligger inte längre koncernbidragsrätt mellan Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler under 2020 utan först under 2021, förutsatt att inga andra 
förändringar av ägarstrukturen sker. Anledningen är att det, för att koncernbidrag ska 
kunna utväxlas mellan systerbolag, krävs att koncernbidragsrätt föreligger också mellan 
samtliga mellanliggande bolag. Eftersom Ängelholms Stadshus inte ägt vare sig 
Ängelholmshem eller Ängelholmslokaler under hela deras respektive beskattningsår är 
inte detta krav uppfyllt.

Koncernbidragsmöjligheter mellan Ängelholms Stadshus och övriga bolag

Koncernbidragsrätt i förhållande till Ängelholms Stadshus föreligger för Ängelholmshem 
med dotterbolag respektive Ängelholmslokaler först under beskattningsåret 2021 oavsett 
om Ängelholmslokaler förvärvas av Ängelholms Stadshus under år 2020 eller 2021. 
Koncernbidragsrätt kräver dock att Ängelholms Stadshus avslutar sitt räkenskapsår 
2020-12-31 samt att Ängelholmshem med dotterbolag samt Ängelholmslokaler ägs till 
över 90% av Ängelholms stadshus under hela beskattningsåret ifråga.

Steg 2 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem (3/3)
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Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler 

Ängelholmshem avyttrar sina andelar i Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus. 
Skattemässigt kan priset på aktierna bestämmas till bokfört värde, men som framgår 
nedan är vår bedömning att avyttringen av kommunalrättsliga skäl samt med hänsyn till 
minoritetsägarna i Ängelholmshem sannolikt behöver ske till marknadsvärde. En 
marknadsvärdering av aktierna behöver därför göras.

Tidpunkt 

För att koncernbidragsrätt ska föreligga mellan Ängelholmshem och Ängelholmslokaler 
även under det beskattningsår som andelarna i Ängelholmshem förvärvas av 
Ängelholms Stadshus bör överlåtelsen av Ängelholmslokaler ske tidigast det 
efterföljande beskattningsåret.

Finansiering

Om överlåtelsen av andelarna finansieras genom att Ängelholms Stadshus ställer ut 
revers till Ängelholmshem finns en klar risk att räntekostnader på en sådan revers 
bedöms vara ej avdragsgilla enligt de riktade reglerna för Ängelholms Stadshus 
samtidigt som ränteintäkten är skattepliktig för Ängelholmshem AB. I likhet med steg 2 
så väntas avdragsbegränsningar finnas för negativa räntenetton för Ängelholms 
Stadshus även om räntan skulle anses avdragsgill enligt de riktade reglerna. Vi 
rekommenderar därför att reversen regleras så snart som möjligt för att minimera de 
negativa skattemässiga effekterna ovan.

Det kan eventuellt finnas möjlighet att argumentera för att finansiering kan ske med en ej 
räntebärande revers men det finns en stor osäkerhet kring om detta godtas 
skattemässigt vid en prövning. Om detta alternativ tillämpas rekommenderar vi starkt att 
alla relevanta omständigheter redogörs för i ett öppet yrkande till deklarationerna. Även 
om det också vore ett skatteneutralt alternativ att låta Ängelholmshem dela ut aktierna i 
Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus, så är detta sannolikt ej tillåtet enligt lagen 
om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och rekommenderas därför ej (se nedan). 

Steg 3 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler (1/3) 
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Beskattningskonsekvenser vid avyttring av andelarna

Ingen kapitalvinstbeskattning för Ängelholmshem som utgångspunkt

Ängelholmshems andelar i Ängelholmslokaler är som utgångspunkt s.k. 
näringsbetingade andelar (under förutsättning att Ängelholmshem inte bedriver 
byggnadsrörelse/handel med fastigheter och Ängelholmslokaler bedriver  
fastighetsförvaltning, se vidare nedan). Det innebär att eventuell kapitalvinst som 
uppkommer för Ängelholmshem i samband med avyttringen inte är skattepliktig. Skulle 
istället en kapitalförlust uppkomma är den istället ej avdragsgill. Även i de fall aktierna 
ses som näringsbetingade och en vinst normalt sett är skattefria kan beskattning ändå i 
vissa fall ske av hela försäljningsintäkten enligt de s.k. skalbolagsreglerna. För att 
säkerställa att detta inte sker är det vår starka rekommendation att en 
skalbolagsdeklaration avseende försäljningen av Ängelholmslokaler lämnas till 
Skatteverket inom 60 dagar från avyttringsdagen/tillträdesdagen. I annat fall finns risk för 
att hela köpeskillingen ska tas upp som en skattepliktig intäkt. Vi bistår gärna i detta 
avseende, vänligen återkom i sådana fall. Lämnandet av skalbolagsdeklaration kan dock 
inte motverka de beskattningskonsekvenser som kan uppstå vid 
byggnadsrörelse/handel med fastigheter i Ängelholmshem (se nedan).

Byggnadsrörelse och handel med fastigheter 

I en verksamhet som består av byggnadsrörelse eller handel med fastigheter kan 
fastigheter och andelar i fastighetsförvaltande företag bli lagertillgångar.

Aktier i ett fastighetsförvaltande direktägt dotterbolag till ett bolag som bedriver 
byggnadsrörelse utgör inte kapitaltillgångar utan lagertillgångar för det 
byggnadsrörelsedrivande moderbolaget. Detta innebär i sin tur att aktierna i 
dotterbolagen inte är näringsbetingade andelar, vilket leder till att utdelning som lämnas 
till moderbolaget är skattepliktig för moderbolaget, samt att kapitalvinst som uppkommer 
vid avyttring av dotterbolagsaktierna är skattepliktig hos moderbolaget. (forts)

Byggnadsrörelse och handel med fastigheter (forts.)

Det finns inte heller möjlighet att lämna koncernbidrag mellan moderbolaget och ett 
sådant dotterbolag. Detsamma gäller om moderbolaget bedriver handel med fastigheter. 
Vad som avses med byggnads rörelse och handel med fastigheter är inte reglerat i lag. 
Det finns inga schablonregler eller liknande, utan istället ska en samlad bedömning 
utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall ske. 

Om Ängelholmshem anses bedriva byggnadsrörelse/handel med fastigheter innebär det 
att en avyttring av aktierna i Ängelholmslokaler sannolikt skulle vara skattepliktig, 
eftersom Ängelholmslokaler sannolikt anses vara ett fastighetsförvaltande bolag. 
Bedömningen av om Ängelholmshem bedriver byggnadsrörelse eller handel med 
fastigheter innebär att ett flertal tolkningar måste göras utifrån föreliggande 
omständigheter. Omständigheter längre bak i tiden kan också komma att tillmätas 
betydelse.Vi förstår att Ängelholmshem utför mindre reparationsarbeten på bolagets 
egna fastigheter men utför inga reparationsarbeten eller andra byggtjänster eller 
liknande på annans fastighet. Under de senaste fem åren har bolaget inte genomfört 
några transaktioner i spekulationssyfte, och har inte heller förvärvat markområden för 
vidareförsäljning. Bolaget har avyttrat två fastigheter (2015 och 2019). Den information 
vi fått enligt ovan tyder enligt vår bedömning inte på att bolaget skulle anses bedriva 
sådan byggnadsrörelse eller handel med fastighet. Observera dock att vi inte har gjort 
någon fullskalig utredning då omständigheter längre tillbaka i tiden skulle kunna tillmätas 
betydelse vid en eventuell granskning. Vi ber er återkomma om det finns historiska 
omständigheter som skiljer sig från hur situationen har varit de senaste fem åren enligt 
informationen ovan. 

Vi utgår dock i det följande från att Ängelholmshem inte bedriver byggnadsrörelse eller 
handel med fastigheter.

Steg 3 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler (2/3) 
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Kommunalrättsliga frågor kring överföringen av andelar i Ängelholmslokaler

Överlåtelse mot revers

Om överlåtelse av aktierna i Ängelholmslokaler sker mot att Ängelholms Stadshus 
ställer ut räntebärande revers till Ängelholmshem innebär det att en räntekostnad 
uppkommer i Ängelholms Stadshus. Utifrån räntekostnaden och att bolaget inte väntas 
ha några övriga intäkter, innebär det ett negativt bokföringsmässigt resultat i bolaget. 
Därav bör det täckas upp i form av koncernbidrag alternativt utdelning från 
Ängelholmshem. Begränsningarna som följer av Allvill-lagen kring dotterbolagens 
möligheter att lämna utdelning och koncernbidrag måste, i likhet med vad som sägs 
angående Steg 2, beaktas även här. Också eventuella nedskrivningsbehov av aktierna 
till följd av utdelningar måste beaktas.

En överlåtelse till bokfört värde som inte påverkar det egna kapitalet kommer att vara 
tillåten aktiebolagsrättsligt, men det finns en osäkerhet i hur det ska bedömas mot 
värdeöverföringsreglerna i Allvill. Om överlåtelsen innebär en värdeöverföring 
(exempelvis en överlåtelse till underpris) måste bolaget vid köpeskillingens 
bestämmande förhålla sig till 3 § Allvill som innebär att ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolags värdeöverföringar under ett räkenskapsår inte får överstiga ett 
belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid 
föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. 
Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under 
föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett 
räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets 
resultat för föregående räkenskapsår. Vår bedömning är att möjligheterna till en 
överlåtelse till annat pris än till marknadsvärde (med en preliminärt bedömd förutsättning 
att Ängelholmshems bokförda värde på aktierna i Ängelholmslokaler understiger dess 
marknadsvärde) begränsas av Allvill-reglerna. Utgångspunkten bör således vara att 
avyttringen behöver ske till marknadsvärde, där priset på aktierna baseras på en 
marknadsvärdering av aktierna. 

Kommunalrättsliga frågor kring överföringen av andelar i Ängelholmslokaler 
(forts.)

Utdelning av aktierna i Ängelholmslokaler

Alternativet att istället låta Ängelholmshem dela ut aktierna i Ängelholmslokaler till 
Ängelholms Stadshus är enligt vår bedömning med stor sannolikhet inte tillåtet med 
hänsyn till begränsningarna i Ängelholmshems möjligheter att lämna utdelning enligt 
Allvill-reglerna. 

Koncernbidragsrätt

Koncernbidragsrätt bör föreligga mellan samtliga koncernbolag från och med 
beskattningsåret 2021, förutsatt att ägarförhållandena i övrigt är oförändrade. Se vidare 
under kommentarerna till Steg 2 ovan.

Steg 3 - Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler (3/3) 
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Skatteeffekter av framtida utdelning och kapitalvinst/kapitalförlust för Ängelholms 
Stadshus

Andelarna i Ängelholmshem med dotterbolag och Ängelholmslokaler bör utgöra 
näringsbetingade andelar i Ängelholms Stadshus ägo, vilket innebär att en framtida 
utdelning från dotterbolagen inte beskattas hos mottagande bolag. Det innebär också att 
eventuell kapitalvinst som uppkommer i samband med en eventuell avyttring inte 
beskattas. Följaktligen är en kapitalförlust som uppkommer vid avyttring inte heller 
avdragsgill. Motsvarande gäller även för det fall Ängelholmshem skulle avyttra något av 
sina dotterbolag. 

Krav på marknadsmässig prissättning mellan kommun och kommunala bolag 
samt kommunala bolag sinsemellan

En notering som inte uttryckligen har med omstruktureringen att göra utan är av mer 
allmän karaktär är att vi ser att det i Ängelholmslokalers bolagsordning framgår att 
bolaget ska göra ett nollresultat. För att undvika uttagsbeskattning är det av vikt att 
bolaget bär sina kostnader och erhåller marknadsmässig ersättning för utförda tjänster. I 
praxis har i vissa fall kostnadsersättning utan vinstpåslag ansetts kunna accepteras. Vi 
rekommenderar att parterna säkerställer att den ersättning som utgår dem emellan, och 
i synnerhet i relation till kommunen, är marknadsmässig. Om koncernbidragsrätt 
föreligger och det inte finns några underskottsspärrar kan dock transaktioner till 
underpris mellan två bolag under vissa förutsättningar vara tillåtna, men vi 
rekommenderar likväl att prissättningen som utgångspunkt även då baseras på 
marknadsmässiga villkor. 

Övriga beskattningskonsekvenser för bolagen (1/2)
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Momshantering i Ängelholms Stadshus

I momshänseende görs det skillnad mellan aktiva och passiva moderbolag. Ett passivt 
moderbolag, vars enda verksamhet är att äga andelar i andra bolag och att uppbära 
aktieutdelning eller koncernbidrag, bedriver inte någon momspliktig verksamhet och ska 
därför inte vara momsregistrerat. Ett passivt moderbolag kan därför inte heller dra av 
ingående moms på sina kostnader. 

Ett aktivt moderbolag som deltar aktivt i förvaltningen av sina dotterbolag och säljer 
momspliktiga varor eller tjänster till dotterbolagen mot ersättning, anses bedriva en 
momspliktig ekonomisk verksamhet och kan därför dra av ingående moms för kostnader 
som har samband med den momspliktiga verksamheten. Den momspliktiga 
verksamheten kan t.ex. bestå i att tillhandahålla tjänster avseende koncernledning till 
dotterbolagen. Däremot utgör inte utlånings-/internbanksverksamhet någon momspliktig 
verksamhet och sådan verksamhet berättigar därför heller inte till momsavdrag. 

Ett aktivt moderbolag har ofta egen anställd personal, även om det inte är ett absolut 
krav i momshänseende. 

Fördelen med att bilda ett aktivt moderbolag är alltså att Ängelholms Stadshus kan få 
momsavdragsrätt sina kostnader som avser den momspliktiga verksamheten. 
Nackdelen är att Ängelholms Stadshus kommer att behöva debitera 25  % moms på de 
momspliktiga tjänster i form av t.ex. koncernledning som Ängelholms Stadshus 
fakturerar till dotterbolagen. Eftersom Ängelholmshem antas ha en mycket begränsad 
momsavdragsrätt, kan det uppkomma en momsinlåsning i form av ej avdragsgill moms 
för de tjänster som Ängelholms Stadshus fakturerar till Ängelholmshem. Det bör därför 
noga övervägas vilka funktioner som ska utföras av de olika bolagen inom koncernen. 

Ett alternativ till att samla koncerngemensamma funktioner i Ängelholms Stadshus kan 
vara att samla sådana funktioner i Ängelholmshem, som sedan fakturerar 
Ängelholmslokaler för de funktioner/tjänster som Ängelholmslokaler nyttjar. 

Om avsikten är att Ängelholms Stadshus ska vara ett aktivt moderbolag som ska  kunna 
göra avdrag för ingående moms bör Ängelholms Stadshus efter omstruktureringen 
ansöka om momsregistrering. I så fall bör det upprättas avtal mellan Ängelholms 
Stadshus och dotterbolagen som reglerar vilka tjänster som Ängelholms Stadshus ska 
tillhandahålla. Det bör också övervägas om Ängelholms Stadshus ska ha anställd 
personal eller ej. 

När den momspliktiga verksamheten kommit igång är det viktigt att Ängelholms 
Stadshus också börjar fakturera dotterbolagen för de utförda tjänsterna. Vid fakturering 
av momspliktiga tjänster till Ängelholmshem bör Ängelholms Stadshus ta ut en 
marknadsmässig ersättning, annars kan momslagens omvärderingsregler bli tillämpliga. 
Detsamma gäller vid fakturering av momspliktiga tjänster från bolagen till kommunen, 
som likt Ängelholmshem har en begränsad momsavdragsrätt i affärsmomssystemet. 

Övriga beskattningskonsekvenser för bolagen (2/2)
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Allvill (Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag) och 
kommunalrättsliga aspekter

Utgångspunkten enligt Kommunallagen (KL) är att kommunal verksamhet ska bedrivas 
med iakttagande av självkostnadsprincipen. Detta gäller även för kommunal verksamhet 
i bolagsform och så länge som det inte finns stöd i lag för att bedriva verksamheten på 
affärsmässiga villkor så ska alltså verksamheten bedrivas med iakttagande av 
självkostnadsprincipen. Kommunen ska - när den överlämnar skötseln av en kommunal 
angelägenhet till ett bolag - bland annat tillse att det kommunala ändamålet med 
verksamheten och de kommunala befogenheterna (exempelvis självkostnadsprincipen) 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagets bolagsordning.

Allmännyttiga bostadsbolag - såsom AB Ängelholmshem- lyder dock under Allvill som 
förutsätter att all verksamhet som bolaget bedriver sker enligt affärsmässiga principer. 
Allvill anger alltså ett uttryckligt undantag från självkostnadsprincipen (se 2 §) 
Affärsmässigheten som regleras av Allvill skiljer sig från exempelvis det krav på 
affärsmässighet som reglerar fjärrvärmeverksamhet där det endast förutsätts att 
affärsmässighet iakttas för just den verksamhet som bedriver fjärrvärme. Det är alltså 
inte möjligt för ett allmännyttigt bostadsbolag att bedriva viss verksamhet på 
affärsmässig grund och viss verksamhet enligt självkostnadsprincipen. 

Ett dotterbolag till ett allmännyttigt bostadsbolag kommer även det att träffas av Allvill 
vilket innebär att bolagen Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB och Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB ska bedrivas på affärsmässig grund och att de även träffas av de 
värdeöverföringsregler som framgår av 3-6 §§ och som innebär vissa begränsningar 
avseende exempelvis nivåerna på vinstutdelning och koncernbidrag till moderbolag. 

Beroende på verksamhet och omfattningen av denna i dotterbolagen kan därmed den 
föreslagna strukturen vara problematiskt ur ett strikt kommunalrättsligt perspektiv -dvs 
bedriver dotterbolagen verksamhet som får bedrivas enligt affärsmässiga principer - och 
på grund av värdeöverföringsreglerna i Allvill och att ett allmännyttigt bostadsbolag enligt 
1 Allvill huvudsakligen ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 
hyresrätt.

Ni har dock uppgett att verksamheten i dotterbolagen är väldigt begränsad och att Södra 
Sjukhusområdets Utvecklings AB sannolikt ska avvecklas varför ovanstående sannolikt 
inte blir ett reellt problem. Dock har vi ansett att det bör belysas för det fall att 
kommunens plan för dotterbolagen ändras.

Allvills regler kring värdeöverföring kan även ha en påverkan på överlåtelsen av 
Ängelholmslokaler (steg 3 i rapporten). Om överlåtelsen innebär en värdeöverföring 
(exempelvis en överlåtelse till underpris) måste bolaget vid köpeskillingens 
bestämmande förhålla sig till 3 § Allvill som innebär att ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett 
belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid 
föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. 
Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under 
föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som 
motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Vidare kan det diskuteras till vilket värde bolaget kan överlåtas. En överlåtelse till bokfört 
värde som inte påverkar det egna kapitalet kommer att vara tillåten aktiebolagsrättsligt, 
men det finns en osäkerhet i hur det ska bedömas mot värdeöverföringsreglerna i Allvill.

Det finns ett undantag i 4 § för avyttring av fastigheter, men det är inte applicerbart på en 
överlåtelse av ett bolag.

Allvill, kommunal- och upphandlingsrelaterade aspekter (1/2)
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Upphandlingsrättsliga aspekter

I samband med en omstrukturering av en kommunal bolagsstruktur bör även 
upphandlingsrättsliga aspekter belysas då upphandlingslagstiftningen påverkar 
möjligheten till att köpa och sälja verksamheter inom koncernen. För att kommunen och 
bolagen ska kunna handla med varandra utan föregående konkurrensutsättning enligt 
upphandlingslagstiftningens förfaranderegler krävs att något undantag är applicerbart, i 
första hand är undantagen för intern upphandling aktuella. Undantagen regleras i 3 kap 
11-16 §§ LOU och innebär tre kriterier (kontroll- och verksamhetskriteriet samt kravet på 
att det inte ska finnas något privat ägande) ska vara uppfyllda för att köpet ska vara 
undantaget upphandlingsplikt. 

Normalt är kontrollkriteriet uppfyllt avseende helägda kommunala bolag även om det 
finns ett holdingbolag som mellanled. Vad gäller horisontell anskaffning från systerbolag 
krävs det för att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt att moderbolaget utövar kontroll 
motsvarande sådan kontroll i egen förvaltning över båda systembolagen. Med största 
sannolikhet är kontrollkriteriteriet uppfyllt avseende AB Ängelholmshem även att det 
finns ett begränsat externt ägande.

Avseende verksamhetskriteriet krävs, när ett moderbolag köper en tjänst av sitt 
dotterbolag eller det omvända, att dotterbolaget utför mer än 80 procent av sin 
verksamhet för moderbolagets räkning eller för andra av moderbolagets kontrollerade 
juridiska personer eller organ. Verksamhetsandelen ska bestämmas baserat på den 
genomsnittliga omsättningen – av varor, tjänster och byggentreprenader – under de tre 
år som föregår en tilldelning eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat 
mått (exempelvis kostnader) grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Detta innebär i den föreslagna strukturen att verksamhetskriteriet med största 
sannolikhet är uppfyllt för köp mellan AB Ängelholmslokaler och Ängelholms Stadshus 
AB, men inte mellan AB Ängelholmshem och Ängelholms Stadshus AB. Detta då AB 
Ängelholmshem har sina huvudsakliga intäkter från tredje man.

Det finns ett visst utrymme att argumentera för att ett allmännyttigt bostadsbolags 
intäkter ska ses som ett utflöde av det uppdrag kommunen tilldelat bolaget, dvs att 
fullgörandet av typuppdraget för ett allmännyttigt bolag, “främja och utveckla 
bostadsförsörjningen” uppgår till mer än 80 procent av bolagets verksamhet. Detta har 
dock inte prövats i praxis.

Avseende verksamhetskriteriet när det gäller anskaffningar mellan systerbolag ska 
sägas att lagtexten (i 3 kap 15 §) anger att verksamhetskriteriet endast ska vara uppfyllt 
av den upphandlande myndigheten (köpande)och alltså inte även av det tilldelade 
(säljande) bolaget. Att så är fallet är inte lika tydligt i EU-direktivet som ligger till grund för 
den svenska lagstiftningen. Någon prövning av detta har dock inte gjorts av vare sig 
EU-domstolen eller våra nationella domstolar, men enligt vår bedömning finns det en 
risk att domstolarna - vid en prövning - kommer fram till kriteriet behöver vara uppfyllt 
även av det tilldelade bolaget mot bakgrund av verksamhetskriteriets syfte.

Detta innebär med beaktande av den föreslagna strukturen att tjänsteköp bör göras från 
AB Ängelholmshem. 

Något bör även nämnas om det begränsade externa ägandet av AB Ängelholmshem. 
Vid syskonköp får det inte finnas något direkt privat ägarintresse i det säljande bolaget 
vilket alltså vid en direkt anblick omkullkastar ovanstående rekommendation att köp bör 
göra från AB Ängelholmshem på grund av verksamhetskriteriet. Kommunen har dock 
uppgivit att de verkar för att eliminera det externa ägande vilket innebär att risken för att 
tjänsteköp skulle bedömas som otillåtna direktupphandlingar sannolikt är begränsad på 
lite längre sikt. 

Alternativet, där även ovan nämnda risker elimineras, är att ett separat driftbolag 
etableras som är delägt av samtliga  som är i behov av samverkan kring tjänster.

Allvill, kommunal- och upphandlingsrelaterade aspekter (2/2)
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Bakgrund

Vårt uppdrag omfattar också att kommentera skatteeffekter av följande föreslagna 
förändringar i finansieringen av de kommunala bolagen.

Planerad internbank

I samband med omstruktureringen finns avsikt att etablera en internbank som ska 
ansvara för finansiering av hela koncernens likviditetsbehov. internbanken ska 
organiseras direkt inom Ängelholms kommun, dvs inte i bolagsform. Bolagen lånar idag 
(med undantag från ovannämnda lån från kommunen till Ängelholmslokaler) direkt från 
Kommuninvest, dvs en extern part, med kommunal borgen. Kommunens bedömning är 
att räntenivåerna sannolikt går att sänka om bolagens upplåning samordnas genom att 
kommunen själv tar upp externa lån och vidareutlånar till de kommunala bolagen, mot 
avgift eller visst påslag på räntorna på lånen till dotterbolagen. Eventuellt kan också 
tänkas att kommunen i enstaka fall kan finansiera delar av utlåningen med sin egen 
överskottslikviditet men detta bedöms röra sig om begränsad omfattning.

Vi förstår att de externa lån som bolagen redan har kommer att ligga kvar oförändrade 
till dess att de förfaller och därefter ersättas med ny finansiering genom internbanken. 

Eventuell finansiering av aktieförvärv genom revers

Som redan redogjorts för ovan så förstår vi också att Ängelholms Stadshus kan komma 
att finansiera förvärven av aktierna i Ängelholmshem respektive Ängelholmslokaler med 
reverser till kommunen respektive till Ängelholmshem.

Befintliga lån från kommunen till Ängelholmslokaler

Enligt uppgift har Ängelholmslokaler ställt ut en räntebelagd revers till kommunen om 
439 mkr som finansiering av bolagets förvärv av verksamhetsfastigheter från 
kommunen. Skatteverket har för tidigare beskattningsår nekat bolaget avdrag för 
räntekostnader som belöper på dessa reverser. 

Bakgrund
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Nya ränteavdragsregler infördes 2019

Den 1 januari 2019 trädde nya ränteavdragsbegränsningsreglerna i kraft, vilka ersatte 
de ränteavdragsregler från 2013 som gällde fram till och med beskattningsår som 
påbörjades före 1 januari 2019. Dessa nya regler innehåller två olika regelverk: de 
riktade ränteavdragsreglerna och de generella ränteavdragsreglerna. 

De riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

De riktade avdragsbegränsningsregler för räntor inom en intressegemenskap är en 
omarbetad variant av de tidigare gällande ränteavdragsreglerna från 2013. Reglerna 
gäller även på räntekostnader från kommunala bolag till ägarkommunen. Huvudregeln 
är att sådana räntor är avdragsgilla såvida inte skuldförhållandet uteslutande eller så 
gott som uteslutande (vilket enligt förarbetena motsvarar ca 90-95% eller mer) har 
uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. De nya 
reglerna avses uttryckligen träffa rena missbrukssituationer och de är tänkta att träffa 
betydligt färre situationer än 2013 års regler.

För att avdragsrätten ska finnas för ränta på skuld från företag i intressegemenskapen, 
om skulden avsett förvärv av delägarrätt från ett annat företag i intressegemenskapen, 
krävs också att förvärvet är väsentligen affärsmässigt motiverat. Enligt praxis görs 
skillnad mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl. Koncerninterna förvärv som 
finansieras med koncerninterna lån bör i de flesta fall istället kunna ske med tillskott, 
men interna förvärv som är ett led i att foga in ett externt förvärvat företag inom 
intressegemenskapen bör enligt praxis inte träffas av begränsningsregeln.

Ränteutgifter till en internbank i kommunens regi kommer att omfattas av de s.k. riktade 
ränteavdragsreglerna, vilket innebär att räntekostnaderna är ej avdragsgilla om 
skuldförhållandet uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att 
intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Avser lånen finansiering av 
förvärv av aktier inom intressegemenskapen så bör räntekostnaderna som utgångspunkt 
vara ej avdragsgilla.

I förarbeten till de nya ränteavdragsreglerna anges att normal s.k. cash-pool och 
internbanksverksamhet inte omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna då effektiv 
likviditetshantering inom en koncern ses som affärsmässigt skäl för skuldförhållandet. 
En prövning ska dock ske i varje enskilt fall med beaktande av övriga omständigheter 
som ligger till grund för skuldförhållandet. Enligt rättspraxis kring 2013 år 
ränteavdragsregler ansågs det finnas en presumtion för affärsmässighet, och därmed 
avdragsrätt, i de fall kommunens interna utlåning till kommunala bolag inte inte översteg 
dess externa inlåning. Även om presumtionen var uppfylld krävdes att det kunde visas 
att det fanns ett verkligt lånebehov hos gäldenären. Om medlen användes till interna 
förvärv av dotterbolag ansågs verkligt lånebehov generellt inte föreligga. Vidare krävdes 
att räntesättningen var marknadsmässig, men att även övriga lånevillkor var 
marknadsmässiga.

De generella ränteavdragsreglerna (den s.k. EBITDA-regeln)

Den generella avdragsbegränsningsreglen har införts, vilken innebär att negativa 
räntenetton (dvs en negativ skillnad mellan räntekostnader och ränteintäkter) inte får 
dras av med ett högre belopp än 30% av ett skattemässigt definierat EBITDA. Denna 
regel gäller även externa räntekostnader/intäkter, samt räntor inom en 
intressegemenskap om de är avdragsgilla enligt de riktade reglerna ovan. 

Om ett bolag vid tillämpning av EBITDA-regeln inte har kunnat dra av årets negativa 
räntenetto i sin helhet p.g.a. att det inte ryms inom årets avdragsutrymme får 
återstående del (det kvarstående negativa räntenettot) sparas i upp till sex år. 
Ägarförändringar kan innebära att kvarstående negativt räntenetto faller bort helt. 

För att ett negativt räntenetto som kvarstår från ett föregående beskattningsår ska få 
dras av ett senare år, måste det rymmas inom företagets avdragsutrymme det aktuella 
året efter avdrag för det årets negativa räntenetto. Det är inte möjligt att kvitta ett 
kvarstående negativt räntenetto direkt mot ett positivt räntenetto ett senare år.

2019 års ränteavdragsregler
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Avdrag för räntekostnader till internbank - Slutsats och rekommendationer

2019 års riktade avdragsregler har likheter med 2013 års regler och vår bedömning är 
att den praxis som gällde enligt 2013 års regler fortfarande bör vara relevant, särskilt 
med tanke på att utgångspunkten är de nya reglerna är avsedda att vara mer tillåtande 
än de tidigare reglerna. Med andra ord bör enligt vår bedömning avdragsrätt enligt de 
riktade reglerna sannolikt föreligga för räntekostnader på lån via kommunens internbank 
förutsatt:

• att kommunen kan visa att den finansierar utlåningen med extern upplåning och 
att utlåningen inte överstiger den externa upplåningen.

• att de räntenivåer och övriga lånevillkor som tillämpas är marknadsmässiga, 
• att ett reellt lånebehov finns hos det låntagande bolaget och att lånen inte avser 

finansiering av aktieförvärv från kommunen eller från annat kommunalt bolag, 
samt

• att bolagen kan visa att ovannämnda förhållanden föreligger genom tydlig 
dokumentation som kan presenteras för Skatteverket vid behov. 

Avdragsrätt bör enligt vår mening inte heller vara utesluten för det fall kommunen 
finansierar sin utlåning med sin egen överlikviditet, men detta är en mer osäker 
bedömning än jämfört med om kommunen finansierar sin utlåning med externt lån.

Vi förstår att bolagen kan komma att ersätta sina nuvarande externa lån med lån från 
internbanken, när de externa lånen förfallit. Detta leder i sådana fall till att lån som inte 
omfattas av de riktade ränteavdragsreglerna ersätts med lån där avdragsrätten för ränta 
måste prövas enligt de riktade reglerna. Enligt vår bedömning bör en sådan omläggning 
inte leda till att avdrag ska nekas för ränta på den interna skuld som ersätter den externa 
skulden, så länge det finns affärsmässiga skäl till att lägga om lånen. Skatteverket har i 
ett dialogsvar också gett uttryck för den synen förutsatt att bolaget ifråga hade ett reellt 
lånebehov och där anledningen till omläggningen från extern till intern finansiering från 

kommun angavs vara att intern finansiering skulle ge fördelaktigare lånevillkor. 
Anledningen till omläggningen av lånen i Ängelholms fall är att kommunen väntas kunna 
få mer gynnsamma lånevillkor vid en samlad upplåning än om bolagen enskilt lånar upp 
från Kommuninvest. Om det kan visas att så är fallet bör detta vara ett starkt argument 
för att omläggningen av lånen inte är skattemässigt driven. Viktigt är också att om något 
av de externa lånen till någon del kan anses avse finansiering av interna aktieförvärv så 
finns det enligt vår mening en klar risk för att även det interna ersättande lånet anses 
avse sådant aktieförvärv. Sådana externa lån bör inte ersättas med interna lån om 
avdragsrätten för räntekostnaderna bedöms ha stort värde för bolaget. Också för de fall 
de externa lånen avser finansiering av interna förvärv av tillgångar från kommunen eller 
annat kommunalt bolag bör försiktighet iakttas och vi rekommenderar att en närmare 
analys görs innan sådana externa lån ersätts med interna lån och framförallt innan 
avdrag för räntekostnader på de interna lånen yrkas.

Det bör dock framhållas att reglerna är nya och det saknas ännu någon mer omfattande 
rättspraxis, vilket skapar en osäkerhet i bedömningen. Om bolagen yrkar avdrag för 
räntekostnader till kommunen rekommenderar vi att detta beskrivs i en öppen 
upplysning i deklarationen för att minska risken för skattetillägg om Skatteverket gör en 
annan bedömning av avdragsrätten.

En bedömning av avdragsrätten måste också göras enligt de riktade 
ränteavdragsreglerna. Se vidare nedan.

Räntekostnader till kommunens internbank
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Avdragsmöjligheter enligt de riktade reglerna för befintliga lån från kommun till 
kommunala bolag

Som framhållits ovan förstår vi att Skatteverket för vissa tidigare beskattningsår har 
nekat avdrag för räntekostnader på lån från Ängelholmslokaler till kommunen, där lånen 
har tagits upp i syfte att finansiera fastighetsförvärv från kommunen. Enligt 2013 års 
regler var huvudregeln att avdrag inte medgavs om mottagaren av ränteintäkten inte 
beskattades till minst 10%. Trots detta kunde avdrag medges om skuldförhållandet var 
huvudsakligen affärsmässigt motiverat.

2019 års regler har ett snävare tillämpningsområde än de tidigare 
ränteavdragsbegränsningsreglerna och avser nu i princip rena missbruksfall. Att ränta 
var ej avdragsgill enligt 2013 års regler innebär därför inte per automatik att 
räntekostnaderna även är ej avdragsgilla enligt de nya riktade reglerna utan en ny 
bedömning bör göras där det inte kan uteslutas att utfallet blir ett annat. 

Som framgår ovan är grundförutsättningar att räntesättningen och övriga villkor bedöms 
marknadsmässiga, att ett reellt och legitimt lånebehov kan påvisas samt också att lånen 
inte avser finansiering av interna aktieförvärv. 

Vi har inte i nuläget gjort en sådan bedömning av avdragsrätten för de befintliga lånen, 
men bistår gärna kring detta om så önskas. Vänligen återkom i sådana fall.

Som nämnts måste också en bedömning göras av avdragsrätten enligt de generella 
avdragsbegränsningsreglerna.

Ränteavdragsrätt måste bedömas även enligt de generella ränteavdragsreglerna

För att bolagens räntekostnader ska vara avdragsgilla krävs det, utöver att kostnader är 
avdragsgilla enligt de s.k. riktade reglerna, att bolagets negativa räntenetto ryms inom 
respektive bolags avdragsutrymme enligt de generella ränteavdragsreglerna, dvs som 
30% av ett skattemässigt bestämt EBITDA. Detta gäller även för räntor på externa lån, 
samt koncerninterna räntor och eventuella borgensavgifter till kommunen, så länge 
dessa inte är ej avdragsgilla redan enligt de riktade reglerna.

Om Ängelholms Stadshus har räntekostnader och som inte bedöms ej avdragsgilla 
enligt de riktade reglerna, kommer detta sannolikt innebära att bolaget behöver 
återlägga ej avdragsgillt negativt räntenetto till beskattning. Anledningen är att bolagets 
skattemässiga EBITDA bör vara begränsat om bolaget endast fungerar som 
holdingbolag utan verksamhet i någon större utsträckning. Det kan i så fall vara möjligt 
att kvitta bolagets negativa räntenetto mot ett koncernbolags positiva räntenetto, eller 
påverka avdragsutrymmet genom koncernbidrag. Å andra sidan kommer bolagets 
intäkter sannolikt också vara mycket begränsade, vilket i så fall bör innebära att bolaget 
inte kommer ha några större skattemässiga resultat även om avdrag för 
räntekostnaderna inte medges. Nekad avdragsrätt för räntekostnader bör därför 
sannolikt inte innebära att bolaget behöver betala skatt i någon större omfattning utan 
snarare att endast ha effekten att skattemässiga underskott till följd av ränteavdrag inte 
uppkommer. Här förstår vi dock att de huvudsakliga skälen till omstruktureringen är 
andra än att uppnå skatteförmåner för koncernen.

Även övriga bolags räntenetton behöver beräknas och bedömas avdragsrätten för. 

Vi rekommenderar att dessa frågeställningar utreds närmare när det blir aktuellt, men 
ser inte att omstruktureringen eller de diskuterade refinansieringarna bör ha någon 
större inverkan på utfallet av de generella ränteavdragsreglerna, vare sig i positiv eller 
negativ riktning. 

Övriga kommentarer kring ränteavdrag
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Avslutning

❖ Vi ber er att noga gå igenom denna rapport. Skulle något eller några av uppgifterna vara felaktiga ber vi er att 
omedelbart kontakta oss då det kan påverka de råd vi gett och den analys vi gjort.

❖ Därefter föreslår vi ett möte där vi diskuterar igenom rapporten. 

❖ Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar.
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Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem 

Alternativ 1: Ängelholms Stadshus ställer ut revers till kommunen

Om överlåtelsen av andelarna finansieras genom att Ängelholms Stadshus ställer ut 
revers till kommunen som betalning för aktierna finns en klar risk för att Ängelholms 
Stadshus räntekostnader på reversen blir ej avdragsgilla eftersom det finns särskilda 
regler som begränsar avdragsrätten för räntor på lån som finansierar internt förvärv av 
en delägarrätt. 

Vi har som exempel utgått från att andelarna i AB Ängelholmshem har ett 
marknadsvärde som motsvarar det bokförda värdet om cirka 613 mkr och att reversen 
kommer att motsvara detta samt att en antagen räntesats är 2%. Detta skulle innebära 
en årlig ränta om cirka 12 mkr riskerar att bli ej avdragsgill för Ängelholms Stadshus. 
Ränteinkomsten är ej skattepliktig för kommunen. Vi har i exemplet bortsett från alla 
andra eventuella skattemässiga intäkter och kostnader. Om marknadsvärdet skulle vara 
ett annat så påverkas både skuldbeloppet och räntebeloppen. 

Bilaga: Exempel skattemässiga effekter av finansiering av 
förvärv av andelar i Ängelholmshem (1/2)
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Ängelholms 
kommun

AB 
Ängelholmshem

AB 
Ängelholmslokaler

Södra 
Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur 

AB

99,98 %

Ängelholms 
Stadshus AB

Revers 613 mkr
Årlig ränta 12,26 mkr

Ängelholms kommun Bokförd intäkt +12,26 mkr

Beskattning sker ej då kommunen 
inte är skattesubjekt

0 kr

Ängelholms Stadshus Bokförd räntekostnad -12,26 mkr

Skattemässig justering +12,26 mkr

Skattemässigt resultat 0 kr

Total inverkan på koncernens 
skattemässiga resultat

0 kr



PwC
Ängelholms kommun Oktober 2020

Överlåtelse av andelar i Ängelholmshem 

Alternativ 2: Kapitaltillskott

Av ovannämnda anledning kan det vara ett alternativ att tillskjuta andelarna som 
kapitaltillskott. I sådana fall uppkommer inga räntekostnader att bedöma avdragsrätten 
för och blir på så sätt ett skatteneutralt alternativ som kan vara enklare 
hanteringsmässigt ur ett skatteperspektiv. Som alternativ kan aktierna först överlåtas 
enligt alternativ 1 och därefter kan istället reversen tillskjutas genom aktieägartillskott.

Kapitaltillskottet som sådant väntas inte heller utlösa någon beskattning, då det bör 
utgöra ett aktieägartillskott förutsatt korrekt dokumentation. Notera att det bör först 
utredas om tillskottet riskerar att ses som otillåtet  statsstöd.

Bilaga: Exempel skattemässiga effekter av finansiering av 
förvärv av andelar i Ängelholmshem (2/2)
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Ängelholms 
kommun

AB 
Ängelholmshem

AB 
Ängelholmslokaler

Södra 
Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur 

AB

99,98 %

Ängelholms 
Stadshus AB

Kapitaltillskott av 
andelarna i AB 
Ängelholmshem alt. av 
revers i alternativ 1
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Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler 

Alternativ 1: Ängelholms Stadshus ställer ut räntebelagd revers till Ängelholmshem

Om överlåtelsen av andelarna finansieras genom att Ängelholms Stadshus ställer ut 
revers till Ängelholmshem som betalning för aktierna finns en klar risk att räntekostnader 
på en sådan revers bedöms vara ej avdragsgilla för Ängelholms Stadshus. Samma 
kommentar som i steg 2 gäller också avseende avdragsrätt för negativa räntenetton, dvs 
avdragsbegränsningar väntas även finnas om räntan skulle anses avdragsgill enligt de 
riktade reglerna. 

Vi har som exempel utgått från att andelarna i Ängelholmslokaler har ett marknadsvärde 
som motsvarar det bokförda värdet om ca 300 mkr och att reversen kommer att 
motsvara detta. Om en antagen räntesats om 2% tillämpas innebär det att en årlig ränta 
om cirka 6 mkr riskerar att bli ej avdragsgill för Ängelholms Stadshus. Ränteinkomsten 
är skattepliktig för Ängelholmshem, dvs netto skapas en skattepliktig intäkt för 
koncernen om 6 mkr. Om Ängelholmshem har ej avdragsgilla negativa räntenetton 
bortsett från denna ränteintäkt så kan dessa ej avdragsgilla räntenetton minska genom 
ränteintäkten. Om marknadsvärdet skulle vara ett annat så påverkas både 
skuldbeloppet och räntebeloppen.  

Bilaga: Exempel skattemässiga effekter av finansiering av 
förvärv av andelar i Ängelholmslokaler (1/3)
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Ängelholms kommun

AB Ängelholmshem

AB Ängelholmslokaler
Södra 

Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB

99,98 %

Ängelholms Stadshus 
AB Revers 300 mkr

Årlig ränta 6 mkr

Ängelholmshem Bokförd intäkt +6 mkr

Skattemässigt resultat +6 mkr

Ängelholms Stadshus Bokförd räntekostnad -6 mkr

Skattemässig justering +6 mkr

Skattemässigt resultat 0 kr

Total inverkan på 
koncernens 
skattemässiga resultat

+6 mkr
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Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler 

Alternativ 2: Ängelholms Stadshus ställer ut räntefri revers till Ängelholmshem

Om reversen istället inte räntebeläggs så uppkommer inga skattemässiga effekter av 
skuldförhållandet, förutsatt att det vid en prövning accepteras att ingen ränta utgår. 

Som framhållits ovan är det i nuläget mycket osäkert om räntefria lån accepteras även 
om det är mellan svenska bolag i samma koncern, med eller utan koncernbidragsrätt.

Bilaga: Exempel skattemässiga effekter av finansiering av 
förvärv av andelar i Ängelholmslokaler (2/3)
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Ängelholms kommun

AB Ängelholmshem

AB Ängelholmslokaler
Södra 

Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB

99,98 %

Ängelholms Stadshus 
AB Revers 300 mkr

Årlig ränta 0 mkr
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Överlåtelse av andelar i Ängelholmslokaler 

Alternativ 3: Utdelning av aktier 

Med anledning av att ränta på revers blir ej avdragsgill har även alternativet att dela ut 
aktierna i Ängelholmslokaler till Ängelholms Stadshus diskuterats. Skattemässigt 
innebär sådan utdelning inga konsekvenser då samtliga andelar ses som s.k. 
näringsbetingade andelar (observera dock reglerna om byggmästarsmitta). Sannolikt är 
detta alternativ dock ej möjligt enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(Allvil-lagen).

Bilaga: Exempel skattemässiga effekter av finansiering av 
förvärv av andelar i Ängelholmslokaler (3/3)
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Ängelholms kommun

AB Ängelholmshem

AB Ängelholmslokaler
Södra 

Sjukhusområdets 
Utvecklings AB

Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB

99,98 %

Ängelholms Stadshus 
AB Utdelning av aktier i 

AB Ängelholmslokaler
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att tillhandahålla rådgivning avseende förändring av organiseringen av kommunala bolag i Ängelholms kommun. Rapporten är endast 
upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Ängelholms kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s  skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar 
gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för 
dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Tack
pwc.se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 239 Dnr. KS 2020/480

Nya medlemskommuner samt ny förbundsordning för 
AV Media Skåne

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med målet att ge alla pedagoger 
och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och 
högkvalitativt utbud av läromedel. Kommunalförbundets ändamål är att främja 
samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena 
film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. 

Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap i 
förbundet. Förbundsdirektionen föreslår medlemskommunerna att anta de tre nya 
kommunerna som medlemmar med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt att 
ny förbundsordning ska gälla från samma datum.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020

• Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne samt förslag till ny 
förbundsordning, daterad den 12 oktober 2020

Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Maija Rampe (M) och BrittMarie 
Hansson (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Kristianstad kommun, Hörby kommun och Höör kommun som 
medlemmar i Kommunalförbundet AV Media Skåne med inträde i förbundet den 1 
januari 2021, samt

att godkänna ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne att 
gälla från och med den 1 januari 2021,

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media Skåne



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 223 Dnr. KS 2020/480

Nya medlemskommuner samt ny förbundsordning för 
AV Media Skåne

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med målet att ge alla pedagoger 
och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och 
högkvalitativt utbud av läromedel. Kommunalförbundets ändamål är att främja 
samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena 
film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har 
ansökt om medlemskap i förbundet. Förbundsdirektionen föreslår 
medlemskommunerna att anta de tre nya kommunerna som medlemmar med 
inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt att ny förbundsordning ska gälla från 
samma datum.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020
• Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne samt förslag till ny 

förbundsordning, daterad den 12 oktober 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta Kristianstad kommun, Hörby kommun och Höör kommun som 
medlemmar i Kommunalförbundet AV Media Skåne med inträde i förbundet den 1 
januari 2021, samt

att godkänna ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne att 
gälla från och med den 1 januari 2021,

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media Skåne



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/480
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-20

Nya medlemskommuner samt ny förbundsordning för 
AV Media Skåne

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med målet att ge alla pedagoger 
och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkva-
litativt utbud av läromedel. Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, lit-
teratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av tek-
nik. 

Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap i för-
bundet. Förbundsdirektionen föreslår medlemskommunerna att anta de tre nya 
kommunerna som medlemmar med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt 
att ny förbundsordning ska gälla från samma datum.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne samt förslag till ny för-
bundsordning, daterad den 12 oktober 2020

Utredning
Förslaget till ny förbundsordning innebär att Kristianstad, Hörby och Höörs kom-
muner antas som medlemmar i förbundet. Detta medför att direktionen förändras 
och ska framöver innehålla 15 ledamöter och 15 ersättare, dvs en ledamot och er-
sättare från varje kommun. Direktionen ges också möjlighet att vid behov sam-
manträda på distans under förutsättning att kommunallagens villkor för distansmö-
ten kan uppfyllas. Revisorerna ges rätt att väcka ärenden i direktionen

Förbundsordningen justeras också avseende förbundets egna kapital som på sikt 
ska uppgå till 9 mnkr, med årlig uppräkning enligt prisbasbeloppets procentsats. 
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0431–870 00 engelholm.se

Förbundets resultat ska årligen tillföras det egna kapitalet till detta har uppnåtts, 
och därefter ska överskjutande del delas ut till medlemmarna utifrån folkmängd.

Kommunledningskontoret delar direktionens bedömning att nya medlemskommu-
ner stärker kommunalförbundet. Kommunerna och förbundet har tidigare samar-
betat via avtal som är upphandlingspliktigt. Att kommunerna träder in som fullvär-
diga medlemmar i förbundet bedöms vara positivt för förbundets planeringsförut-
sättningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anta Kristianstad kommun, Hörby kommun och Höör kommun som medlem-
mar i Kommunalförbundet AV Media Skåne med inträde i förbundet den 1 januari 
2021, samt

att godkänna ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne att 
gälla från och med den 1 januari 2021,

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet AV Media Skåne
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Till: 
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -10- 1 9 

Dnr .......... . ......... "- •~ . 
....... rjänsteskrivelse 

2020-10-12 

Hemställan ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne till 
medlemskommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att 
godkänna ny Förbundsordning. 

Under 2020 har dialogmöten med medlemskommunerna genomförts i syfte att ge 
bakgrunden till processen angående nya medlemmar i Kommunalförbundet. 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap. 
Kommunalförbundets Direktion har vid direktionsmöte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 

Direktionens yttrande angående ansökningarna: Det är mycket positivt att 

Kristianstads kommun, som är den största kommunen i vårt verksamhetsområde, vill 
bli medlem i AV Media Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget ifrån 
avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks juridiskt, 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Ängelholms 
kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet 1 januari 2021. 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Ängelholms 
kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla 1 januari 2021 . 

Bifogas som bilaga Ny Förbundsordning . 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
AV Media Skåne 

AV Media Skåne 1 Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm 1 Växel 0451 - 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se 1 E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Angående Ny Förbundsordning 

Ändringar/tillägg i Ny Förbundsordning är skrivna med röd text annars är 
skrivningen som tidigare Förbundsordning. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
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Förbundsordning för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne. 
Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 
Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2020 och 

träder i kraft 1 januari 2021. 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 
har sitt säte i Hässleholm. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad , Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och östra Göinge kommun . 

3 §Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 
förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 
främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 

modern pedagogik och teknik. 

Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 
teknik och digitala läromedel. 

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 

• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före inköp 
och utlåning . 

• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 

• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 
inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 

• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

AV Media Skåne 1 Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm 1 Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 1 Orgnr: 222000-0943 
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• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 
motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 
behov övriga Sverige. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 
andra eller kompletterande produkter eller ijänster inom ramen för kommunal
förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 
förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 
intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

4 § Organ isatio n 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion . För förbundsdirektionen gäller 
särskilt reglemente . 

5 § Förbundsdirektionens organisation och mandattid 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun, 
dvs. 15 ledamöter och 15 ersättare. En förbundsmedlem får tillledamot eller 
ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra (4) år, räknat från första januari året 
efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum i landet. 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 
sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Vid förhinder för ledamot och för ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten, beslutar direktionen om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring . 

Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till AV Media Skåne. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

6 §Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 
möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 

anslagstavla. 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 

tillkännagivanden om direktionens sammanträden 
tillkännagivanden av justerade protokoll 
tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 

- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 

mot lag eller annan författning 
upplysningar om hur beslut kan överklagas 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

• ledamot i direktionen 
• förbundsmedlems kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

• revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

8 § Revisorerna 
Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 
medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. 
Varefter tre nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod 

tills alla medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 
Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 

självkostnadsprincipen. 
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1 O §Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet 
skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. 
Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 

budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 
kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 
revisorerna vad avser revisionsbudget 
Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 
godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 
förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 
godkännas. 

Arets resultat skall tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr. Eget kapital 
räknas årligen upp enligt prisbasbeloppets procentsats. överskjutande del av årets 
resultat, när det egna kapitalet uppgår till 9 000 000 kr, skall delas ut till medlems
kommunerna. 

Grunden för fördelningen baseras på respektive medlems andel av den totala 
folkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
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12 §Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 

13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 

godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

14 §Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 
medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 
eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 
ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 
tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 
Hässleholms kommun. 

16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 
månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
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17 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
1 O § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

18 §Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande (SFS 1999: 116). 

19 §Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 
direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut. 

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 
januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 
fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 
förbundsmedlemmar. 
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20 §Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 
sig över förslag om förändrad förbundsordning . 

Här kommer vi att referera till respektive kommunsprotokoll där beslut tagits. 
Det innebär att det inte behövs någon påskrift. 

Denna reviderade förbundsordning har antagits av xxx kommunfullmäktige 2020-xx

xx 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 206 Dnr. KS 2020/426,  

Val av ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid på vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga 
Birgitta Rahl (M) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 september 2020, § 181

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna uppdraget som ersättare (M) i Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNS-ll'RELSEN 

2020 -11~ o 5 BESLUT 
2020-11-03 

1/2 

Dnr ........ ............. a. .. . b ... , .... '" ''CI"'L Dnr: 201-41091-2020 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
3 november 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Cornelis Huisman 
Ny ersättare: Anders Malm 
Avgången ledamot: Jan Olof Sewring 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en. asterisk(*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Robin Holmberg 
Sven-Ingvar Borgquist 
Christina Hanstål 
Tomas Fjellner 
Elisabeth Kullenberg 
Ingela Sylwander 
Magnus Nson-Engelbäck 
Ola Carlsson 
Maija Rampe 
Susanne Resmark 
Anders Davidsson 
Rune Johansson 
Cornelis Huisman * 
Johnny Hagman 
Karl-Erik Asp 

Ersättare 

l. Per Skantz 
2. Hannes Petersson 
3. Göran Larsson 
4. Alf Carlsson 
5. Maria Cronkvist 
6. Agneta Normann 
7. Maths Kjellin 
8. Anders Malm * 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 

~~ 
Aida Kiani 

2/2 



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -1h 0.5 

Dnr .......... " ..... ., a"~ .. .,~~ .. ~ ~~"~ .. ~.~aoc: 

BESLUT 
2020-11-03 

1/1 

Dnr: 201-41089-2020 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
3 november 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: EngelholmsPartiet 
Ny ledamot: Inger Rengstedt 
Ny ersättare: Kimme Rosen q vist 
Avgången ledamot: Pia Ohrberg 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

]im Brithen 
Måns Irhammar 
Inger Rengstedt * 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Lazze Ohrberg 
2. Kimme Rosenqvist * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 

... . 

~~ 
Aida Kiani 



 BESLUT 1(2)

2020-11-04 Dnr 204-41303-2020

 

 
   

Kontakt   

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Sten Christiansson
Villagatan 24 A
262 37 Ängelholm

       

       

       

       

       

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

2020-11-04
Rättelse av beslut daterat den 4 november 2020 
med dnr 204-41303-2020 enligt 36 § 
förvaltningslagen (2017:900)
Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller
någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av 
den myndighet som har meddelat beslutet. Se 36 § förvaltningslagen.

Rättelse sker av beslut daterat den 4 november 2020. Rättelse är markerat med rött 
och avser uppgift om förordnandets giltighetstid.

Henrik Kvennberg
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Förordnande av begravningsombud i Ängelholms 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen förordnar Sten Christiansson, Villagatan 24 A, 262 37 Ängelholm, 
som begravningsombud för församlingarna inom Ängelholms kommun. 
Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2021 och för tiden till 
och med den 31 december 2022.

Detta beslut får inte överklagas. 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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2020-11-04 Dnr 204-41303-2020
 

 

 

Redogörelse för ärendet
Sten Christiansson har anmält sitt intresse för uppdraget som begravningsombud.

Skäl för beslutet
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara 
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett sådant förordnande får 
inte överklagas. Se 10 kap 2 § och 11 kap 8 § begravningslagen (1990:1144). 
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en 
kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhetsområde om det finns 
skäl för det. Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat 
från och med den 1 januari året efter det år det hållits val till kommunfullmäktige. 
Se 50-51 §§ begravningsförordningen (1990:1147).

Länsstyrelsen förordnar Sten Christiansson som begravningsombud för 
församlingarna inom Ängelholms kommun från och med den 1 januari 2021 
och för tiden till och med den 31 december 2022.

Henrik Kvennberg                                                                                    
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift

Kopia till:
- Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se
- SKKF, katarina.ahlman@skkf.se
- Barkåkra församling, barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
- Hjärnarp-Tåstarps församling, hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
- Munka-Ljungby församling, munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
- Stövelstorps församling, stovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
- Ängelholms församling, angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
- Ängelholms kommun, info@engelholm.se

Information till begravningsombudet

Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats för begravningsombud för att möjliggöra för allmänheten 
att ta kontakt med dig. Du hittar information om hur Länsstyrelsen hanterar 
personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:registratur@kammarkollegiet.se
mailto:katarina.ahlman@skkf.se
mailto:barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:stovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:info@engelholm.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kontakt 

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Sten Christiansson
Villagatan 24 A
262 37 Ängelholm

Postadress Besöksadress Telefon / Fax   Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Förordnande av begravningsombud i Ängelholms 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen förordnar Sten Christiansson, Villagatan 24 A, 262 37 Ängelholm, 
som begravningsombud för församlingarna inom Ängelholms kommun. 
Förordnandet gäller för tiden till och med den 31 december 2022. 

Detta beslut får inte överklagas. 

Redogörelse för ärendet
Sten Christiansson har anmält sitt intresse för uppdraget som begravningsombud.

Skäl för beslutet
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara 
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett sådant förordnande får 
inte överklagas. Se 10 kap 2 § och 11 kap 8 § begravningslagen (1990:1144). 
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en 
kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhetsområde om det finns 
skäl för det. Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat 
från och med den 1 januari året efter det år det hållits val till kommunfullmäktige. 
Se 50-51 §§ begravningsförordningen (1990:1147).

Länsstyrelsen förordnar Sten Christiansson som begravningsombud för 
församlingarna inom Ängelholms kommun.

Henrik Kvennberg                                                                                    
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift

mailto:skane@lansstyrelsen.se


BESLUT 2(2)

2020-11-04                Dnr 204-41303-2020

 

Kopia till:
- Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se
- SKKF, katarina.ahlman@skkf.se
- Barkåkra församling, barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
- Hjärnarp-Tåstarps församling, hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
- Munka-Ljungby församling, munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
- Stövelstorps församling, stovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
- Ängelholms församling, angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
- Ängelholms kommun, info@engelholm.se

Information till begravningsombudet

Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats för begravningsombud för att möjliggöra för allmänheten 
att ta kontakt med dig. Du hittar information om hur Länsstyrelsen hanterar 
personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:registratur@kammarkollegiet.se
mailto:katarina.ahlman@skkf.se
mailto:barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:stovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:info@engelholm.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


 BESLUT 
  

1(2)

2020-11-04
 

Dnr 204-16165-2020

 

    

Kontakt 

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Britt Mari Hansson
bm.hansson75@gmail.com

Postadress Besöksadress Telefon / Fax   Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Entledigande av begravningsombud för 
Ängelholms kommun

Beslut
Britt Mari Hansson entledigas från sitt förordnande som begravningsombud för 
församlingarna inom Ängelholms kommun från och med den 31 december 2020.

Redogörelse för ärendet
Britt Mari Hansson har inkommit med en begäran om att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsombud den 31 december 2020.

Skäl för beslutet
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara 
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen får entlediga 
begravningsombudet efter dennes egen begäran. Se 10 kap 2 § begravningslagen 
(1990:1144) och 52 § begravningsförordningen (1190:1147). Mot bakgrund av vad 
som framkommit i ärendet finner Länsstyrelsen skäl att bifalla Britt Mari Hansson
begäran om att få bli entledigad från sitt förordnande.

Henrik Kvennberg                                                                                    
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift

mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:bm.hansson75@gmail.com


BESLUT 2(2)

2020-11-04                Dnr 204-16165-2020

 

Kopia till:
- Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se
- SKKF, katarina.ahlman@skkf.se
- Barkåkra församling, barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
- Hjärnarp-Tåstarps församling, hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
- Munka-Ljungby församling, munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
- Stövelstorps församling, stovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
- Ängelholms församling, angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
- Ängelholms kommun, info@engelholm.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:registratur@kammarkollegiet.se
mailto:katarina.ahlman@skkf.se
mailto:barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:stovelstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:info@engelholm.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Just. sign. 

Kommunrevisionen 

Stadshuset, 2020-10-14, kl. 16:30- 20:00 

Bengt Sävström, sammankallande 
Oskar Funes Galindo 
Ingemar Olsson 
Gunilla Hildestrand 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
RolfEkberg 
Kurth Engwall 
Ragnar Steen 

Lars Nyander, 2:e vice ordfKs, § 74 
Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag samhälle, § 75 
Malin Odby, PwC, § 76 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 

Gunilla Hildestrand Paragrafer: § 72 - § 82 

Gunilla Hildestrand 

U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samman trädes da tum 2020-10-14 

Kommunrevisionen 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Datum för anslags uppsättande: 2020- 1 o .. z;; 

Datum för anslags nedtagande: 2020- ~l -/g 

Förvaringsplats för protokollet: stadshuset i Ängelholm 

Underskrift ~~c.ft-_,~ 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 

f 



Ängelholms 
kommun 

§ 72 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 73 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Gunilla Hildestrand till att justera dagens protokoll 

§ 74 Möte med kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium är kallade till dagens sammanträde enligt särskild dagordning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 75 Information 
Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag samhälle, är kallad till dagens sammanträde enligt 
särskild dagordning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 76 Intern kontroll avgifter 
Malin Odby, PwC, presenterade granskning av intern kontroll avseende avgiftshanteringen. 

Kommunrevisionen beslutar 
att granskningsrapporten avseende intern kontroll avseende avgifter överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från 
kommunstyrelsens senast till den 7 december 

Just. sign. U t drags bes tyrkan de 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Kommunrevisionen 

§ 77 Granskning ekonomiskt bistånd 
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende ekonomiskt bistånd. 

Kommunrevisionen beslutar 
att granskningsrapporten avseende ekonomiskt bistånd överlämnas till kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsens senast till 
den 7 december. 

§ 78 Lekmannarevision 
Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av intern styrning och kontroll inom 
AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler. 

Kommunrevisionen beslutar 
att godkänna förslag till projektplan 

Information lämnades om kommunens nya bolagsstruktur. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Föreligger förslag att granska kommunens arbete med miljöfrågor och bygglovsprocessen 
med utgångspunkt från de projekt som bedrivs av AB Ängelholmshem samt AB 
Ängelholmslokaler. 

Kommunrevisionen beslutar 
att förslag till projektplan tas fram tills näst sammanträde 

§ 79 Omvärldsbevakning 
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 80 Revisionsplan 
Revisionens sammankallande redogjorde för svar på granskning avseende orosanmälningar. 
Noterades att revisionen anser sig nöjd med det svar som erhållits. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Föreligger förslag att genomföra en uppföljning av tidigare granskning av !T-säkerhet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att förslag till projektplan tas fram tills nästa sammanträde 

Just. sign. U t drags bestyrkande 

~#J 
f 



Ängelholms 
kommun 

§ 81 Rapporter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Kommunrevisionen 

Ks - svar på revisionens granskning avseende inkommande handlingar. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 82 Övrigt 
Revisionens sammankallande tog upp frågan om upphandling av sakkunnigt biträde. 
Föreligger förslag att Bengt Sävström, Ragnar Steen, Oskar Funes Galindo samt Lisbet 
Enbjerde bildar en upphandlingsgrupp för upphandling av sakkunnigt biträde. Bengt 
Sävström föreslås vara sammankallande för gruppen. 

Kommunrevisionen beslutar 
att Bengt Sävström, Ragnar Steen, Oskar Funes Galindo samt Lisbet Enbjerde utgör 
upphandlingsgrupp för upphandling av sakkunnigt biträde och att Bengt Sävström är 
sammankallande. 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28  

Krisledningsnämnden 
  

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:  Sammanträdesrum 429, 2020-10-28, kl. 08.00-09.30 
 

Beslutande: Robin Holmberg (M), ordförande 
Eric Sahlvall (L), tjänstgör för Liss Böcker (C) 
Lars Nyander (S) 
 

Ersättare: Linda Persson (KD) 
Åsa Larsson (S) 
 

Övriga närvarande:   Jan Klauser, säkerhetschef 
Lilian Eriksson, kommundirektör 
Karin Wettermark, kommunikationschef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Henrik Sandén, planeringschef 
Malin Lundberg, kanslichef, § 104 
Adjungerade § 103-107: Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD) 
Johan Wifralius (SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) 
 

Utses att justera:  Lars Nyander  Paragrafer: 98-107 
 
Sekreterare  ___________________________________________________ 

 Linda Wahlström 
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Robin Holmberg 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Lars Nyander 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Organ:  Krisledningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:  2020-10-28 
 
Datum för anslags uppsättande: 2020-11-04 
 
Datum för anslags nedtagande: 2020-11-21 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Linda Wahlström 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
 § 98  

 

Val av justeringspersoner 
 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 

 
 

 § 99  
 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
1. Att godkänna föredragningslistan efter följande justeringar: 

 
Lars Nyander (S) väcker nytt ärende: Informationshantering till nämnden. 
 
Anmälningsärende: Skrivelse från MSB till kommunstyrelsens ordförande 2020-10-23. 

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
 §  100  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den  
7 oktober 2020. 
  
Det konstateras att smittspridningen ökat och att det utfärdats särskilda rekommendationer 
för Skåne för i första hand tre veckor framåt. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
 §  101 

 

Informationshantering till Krisledningsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) väcker fråga på dagens sammanträde gällande informationshanteringen 
till nämnden. 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
 
att anteckningarna från stabsorienteringarna ska skickas till Krisledningsnämndens 
ledamöter och ersättare för kännedom. Frågor som uppkommer med anledning av 
anteckningarna ska ställas till säkerhetschefen Jan Klauser. 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
 §  102    

 
Uppdrag till krisledningsgruppen 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden diskuterar de förstärkta rekommendationerna som gäller för Skåne från idag och 
tre veckor framåt och vilka möjliga förstärkta rekommendationer och åtgärder som 
kommunen kan gå ut med. 
 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

  
att uppdra åt krisledningsgruppen att se över möjligheterna att agera på så sätt att de 
förstärkta rekommendationerna som gäller för Skåne i möjligaste mån kan följas. 
 
 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
§ 103 
 

Adjungerade ledamöter till nämndens möte 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att dagens möte med nämnden drar ut på tiden och att det är kallat till  
kommunstyrelsens arbetsutskott från kl. 09.00 ställer ordförande frågan om nämnden kan 
besluta att adjungera Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD),  Johan Wifralius (SD) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) till återstoden av dagens sammanträde. 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
 
att adjungera Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD),  Johan Wifralius (SD) och  
Karl-Otto Rosenqvist (MP) till återstoden av dagens sammanträde 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
§ 104 
 

Riskbedömningar med anledning av Covid-19 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Malin Lundberg redogör för den riskbedömning som nyligen har gjorts på 
enheten för juridik och kansli med anledning av nämndsekreterarnas arbetsmiljö avseende 
situationen med Covid-19. De upptäckta riskerna för arbetsgruppen består av deras 
närvaro vid olika politiska möten och beslutanderätten för de åtgärder som är föreslagna 
ligger på annan person än kanslichefen.  
 
Nämnden tackar Malin för informationen. 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt kanslichefen att genomföra en riskbedömning för de förtroendevalda med 
anledning av situationen med Covid-19. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
  

 
§ 105 
 

Uppdrag till ordförande att lämna nya rekommendationer 
till nämnderna  
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden diskutera olika tänkbara åtgärder för att följa de förstärkta rekommendationerna 
avseende de politiska mötena. 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordförande att ta fram ett förslag till information till nämnderna om åtgärder 
för att följa de förstärkta rekommendationerna avseende de politiska mötena. 
 
att förslaget ska cirkuleras till nämndens ledamöter via e-post och godkännas före utskick.  
 
  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
§ 106 
 

Anmälningsärenden 
 
1. Skrivelse från MSB till kommunstyrelsens ordförande 2020-10-23. Dnr. KS 2020/52. 

 
 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2020-10-28  

 
 

  

 

 

Justeringspersons signatur 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
§ 107 
 

Kommunikation 
 
Kommunikationschef Karin Wettermark informerar om hur information och 
kommunikation har genomförts sedan föregående möte med nämnden.  
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