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Interpellation till Sven-Ingvar Borgquist, ordförande i FUN.
Angående Internationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm.
IES delade i höstas ut 50 miljoner till sina ägare. Under earonakrisen har skolan skickat hem elever med
motiveringen, att det råder personalbrist och hänvisat till situationen i länder som Spanien och
Frankrike. Ingen kommunal grundskola i Sverige har under perioden stängt ned!
Med anledning av, bristande information, rykten som cirkulerar och oroväckande medierapporteringar
vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:
1. Finns det idag någon form av överenskommelse med IES om etablering i vår kommun?
2. l så fall, varför har inte andra privata skolaktörer fått möjligheten att utmana om etableringen av
en ny grundskola?
3. Vilken är din inställning tiiiiES hantering av undervisningen under Coronakrisen?

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
ange l ho l m@ socia Id em okraterna .se, www.so cia l demokraternaangel hol m .se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-01

KS § 61

Dnr. KS 2019/572

Årsredovisning 2019
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt
och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning för
Ängelholms kommun inkluderar även AB Ängelholmshemskoncernen. Därutöver har även
en separat årsrapport för VA-verksamheten upprättats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Årsredovisning Ängelholms kommun 2019
Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2019
Uppföljning mål och nyckeltal 2019
Uppföljning av specifika uppdrag 2019
Återrapportering av uppdrag om integration, mångfald och folkhälsa
Föredragande tjänsteperson
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutkottets förslag, Liss Böcker (C), Johan Wifralius
(SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och
Lars Nyander (S) instämmer.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VAverksamheten 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VAverksamheten 2019 till kommunfullmäktige och revisorerna.
Beslutet ska expedieras till
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

KSAU § 38

Dnr. KS 2019/572

Årsredovisning 2019
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt
och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning för
Ängelholms kommun inkluderar även AB Ängelholmshemskoncernen. Därutöver har även
en separat årsrapport för VA-verksamheten upprättats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Årsredovisning Ängelholms kommun 2019
Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2019
Uppföljning mål och nyckeltal 2019
Uppföljning av specifika uppdrag 2019
Återrapportering av uppdrag om integration, mångfald och folkhälsa
Föredragande tjänsteperson
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Yrkanden
Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Liss
Böcker (C)yrkar bifall
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VAverksamheten 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VAverksamheten 2019 till kommunfullmäktige och revisorerna.
Beslutet ska expedieras till
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-02

Redovisningschef
Karin Jung
0431-468188
karin.jung@engelholm.se
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast
den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning för Ängelholms kommun
inkluderar även AB Ängelholmshemskoncernen. Därutöver har även en separat årsrapport för VAverksamheten upprättats.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
- Årsredovisning Ängelholms kommun 2019
- Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2019
- Uppföljning mål och nyckeltal 2019
- Uppföljning av specifika uppdrag 2019
- Återrapportering av uppdrag om integration, mångfald och folkhälsa

Utredning
Årets resultat uppgår till 52,5 mnkr. Kommunfullmäktige har gjort ett undantag från det långsiktiga
resultatmålet för 2019 och beslutat att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till 1,0% av
skatteintäkter och statsbidrag. Trots det uppnås resultatmålet och utfallet uppgår till 2,2%.
Balanskravsresultatet uppgår till 28,6 mnkr sedan orealiserade vinster i värdepapper på 21,8 mnkr
och realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på 2,1 mnkr avräknats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VAverksamheten 2019.

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-02
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att

överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VAverksamheten 2019 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Ängelholms
kommun

Ängelholms kommun

Årsredovisning
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Så här läser du vår årsredovisning
Ängelholm kommuns årsredovisning är en överskådlig
redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året. Verksamhet och ekonomi vägs samman och
en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar för att driva en verksamhet i enlighet med
god ekonomisk hushållning.
Årsredovisningen har flera obligatoriska delar (resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftoch investeringsredovisning samt en förvaltningsberättelse) och styrs av Kommunallagen (KL), Lag om
kommunal bokföring och redovisning (KBRL) samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Välkommen till Ängelholm
En överblick av året som gått i Ängelholms kommun.
Läsaren får bland annat ta del av hur Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året, hur den politiska
mandatfördelningen ser ut, viktiga händelser under
året och miljötillståndet i Ängelholms kommun.
Förvaltningsberättelse
I avsnittet presenteras den kommunala koncernen och
viktiga händelser som har betydelse för den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Även styrning och uppföljning samt personalförhållanden i den kommunala
koncernen redovisas.

Producerad av Ängelholms kommun
© 2019-2020
Redaktion
Ekonomi och kvalitet
Produktion
Kommunikationsenheten
Ekonomi och kvalitet
Foto
Victor Larsson, Infab AB, Rikkard Häggbom, Caroline Benson
Fredrik Bröndrum, Lena Evertsson
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Finansiella rapporter
De finansiella rapporterna innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter som visar det
ekonomiska utfallet för den kommunala koncernen.
Driftredovisning
Avsnittet förklarar kommunens budgetprocess, internredovisningsprinciper samt redovisar övergripande
budgetavvikelser.
Investeringsredovisning
Avsnittet förklarar investeringsredovisningens uppbyggnad samt redovisar övergripande och större investeringar.
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen är en sammanfattning av revisorernas bedömningar av bokslutsgranskningen samt ett
uttalande i ansvarsfrågan. För varje räkenskapsår granskas verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och
en bedömning görs om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen innehåller nämndernas och
bolagens målredovisning samt en beskrivning av den
verksamhet som bedrivits under året. Avsnittet omfattar också en sammanfattning av verksamheternas
ekonomi och belyser viktiga framtidsfrågor.
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Ordförande har ordet
2019 var ett år som till stora delar präglades av
långsiktighet och politisk dialog om Ängelholms
kommuns framtid. Flera viktiga projekt har kommit
fram till beslut och arbetet är igång. Jag vill rikta ett
stort och varmt tack till alla - medarbetare, förtroendevalda och kommuninvånare - för engagemang
och handlingskraft, som på olika sätt bidragit till utvecklingen av Ängelholm.
Jag vill lyfta några goda exempel på vad vi tillsammans åstadkommit under 2019:
Nationell uppmärksamhet i nomineringen till
Årets Kvalitetskommun
I maj nominerades Ängelholms kommun tillsammans med fyra andra kommuner till Årets Kvalitetskommun. Årets Kvalitetskommun blir den kommun som lyckats bäst med att utveckla och förbättra
demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. I november var vi på plats i Göteborg
och berättade om kommunens agila organisation.
Även om det inte räckte till en förstaplats så vet vi
nu att Ängelholms kommun är en av Sveriges fem
bästa kvalitetskommuner.
Lösningen på trafikfrågan i centrala Ängelholm
Ängelholm har glädjande upplevt en kraftig befolkningstillväxt de senaste åren. Staden växer, men infrastrukturen har inte hängt med, vilket har bidragit
till allt större trafikproblem i centrala Ängelholm.
Inom kort drar arbetet med den nya stadsdelen Stationsområdet också igång på allvar med cirka 1700
nya bostäder.
Vi förtroendevalda har ett gemensamt ansvar att
lösa de här frågorna och våra invånare har förväntningar på oss att vi ska göra det. I somras tog en
bred politisk majoritet steget mot att förverkliga en
hållbar helhetslösning med en stadskärna som är till
för människor med centrala grönytor och bättre tillgång till havet. Vi kallar det för Ängelholmspaketet
eftersom arbetet inkluderar flera olika insatser som
tillsammans ska skapa en positiv trafiklösning i centrum.

Flera viktiga beslut för stadens utveckling
Under året har kommunfullmäktige också kommit till
konsensus kring flera viktiga och långdragna frågor.
Nu har renoveringsarbetet kommit igång med ett nytt
stadsbibliotek, beslut har tagits om att Ängelholm ska
bygga ett helt nytt stadshus i Stationsområdet och
vi kom till en positiv lösning för Parkskolan som nu
byggs om till både bostäder och mötesplatser för ängelholmarna.
Ny vision för Ängelholms kommun
Under hösten kom vi igång med det viktiga arbetet
att forma en ny vision för Ängelholm. Vision 2035
involverar och berör alla i kommunen; invånare, föreningar, besökare, näringslivet och kommunens egen
organisation. Med en gemensam målbild för hur vi vill
att Ängelholm ska se ut och vara om femton år ökar
möjligheten att vi tillsammans kan nå våra mål och
den nya visionen. Vår nuvarande vision gäller till 2020
och den nya från 1 januari 2021.
Utveckling av naturturismen vid Rönneå
Under hösten inleddes ett spännande samarbete mellan Ängelholms kommun och fem andra skånska
kommuner för att etablera Rönne å och Ringsjöarna
som en självklar och attraktiv destination för laxfiske och friluftsliv. Det här är positivt på många sätt,
inte minst med tanke på att intresset för semester och
upplevelser på hemmaplan har ökat. En utveckling av
naturturismen kommer också att medföra en ökad turismomsättning och är ett sätt att stärka besöksnäringen i vårt område.
Att lista alla viktiga händelser 2019 ryms inte i denna inledning. Årsredovisningen rymmer många andra
händelser och resultat från alla kommunens verksamheter. Tillsammans kan vi förtroendevalda och alla
medarbetare uppfylla målet att ge god service till invånarna och skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Ängelholm.
Tack för ert engagemang under 2019!

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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100 kronor i skatt till kommunen
användes till:
Vård och omsorg, äldre och
personer med funktionsvariationer

34,72

Grundskola och förskoleklass

22,01

Förskola

10,63

Gymnasieskola och vuxenutbildning

8,46

Individ- och familjeomsorg

5,22

Idrotts- och fritidsanläggningar & fritidsverksamhet

3,23

Gator,vägar och parker

2,92

Bibliotek och annan kulturverksamhet

1,66

Skolbarnomsorg

1,58

Räddningstjänst

1,29

Politisk verksamhet

1,25

Kulturskola

0,59

Miljö och hälsoskydd

0,46

Fysisk och teknisk planering

0,41

Övrig verksamhet

3,33

Årets överskott

2,23

Summa
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Vår vision
Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska
läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla
sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande.
Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

Bild Vy från Skepparkroken

Kommunfullmäktiges
mandatfördelning

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

12

Centerpartiet

4

EngelholmsPartiet

3

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

3

Miljöpartiet de gröna

2

Moderaterna

15

Sverigedemokraterna

9

Vänsterpartiet

1
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Fler förskoleplatser

Ett år i Ängelholm
I Ängelholm är det alltid något nytt på gång.
Här presenteras ett urval av händelser som
inträffat under året.

Nominerad till Årets kvalitetskommun
Under 2019 har tre förskolor i Ängelholm,
Munka Ljungby och Strövelstorp öppnat. Fler
förskoleplatser ger förutom kortare kötider
även minskade barngrupper som Ängelholms
kommun också beviljats statsbidrag för.

Besöksvän
Som en av fem kommuner nominerades
Ängelholm till Årets kvalitetskommun som i
samband med Kvalitetsmässan i Göteborg
delas ut till den kommun som lyckats bäst
med att utveckla och förbättra demokrati,
verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Ängelholms kommun och Ängelholms sjukhus var inbjudna
till socialminister Lena Hallengren för att berätta om volontärprojektet Besöksvän. Besöksvän syftar till att motverka
ofrivillig ensamhet och skapa trygghet för äldre.

Ängelholmsförslaget
Badglädje i Klitterhus

Det nya medborgarförslaget innebär att invånare
kan lämna ett förslag på en utvecklingsidé eller
förändring. Om förslaget får 50 röster lämnas det
vidare för beslut. Vid årsskiftet hade 136 förslag
registrerats.
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Den efterlängtade Klitterhusbryggan invigdes
under våren 2019. Under vintertid kommer
bryggan halveras men det kommer fortfarande gå att bada i kallare väder.

ETT ÅR I ÄNGELHOLM

Meröppna bibliotek

Bäst på avfallshantering

Ytterligare två närbibliotek, i Munka-Ljungby
och Vejbystrand, har blivit meröppna. Genom
lånekortet får invånare tillgång till biblioteket
även utanför bemannade öppettider.
Nöjda kunder och bra miljövärden för
förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gör Ängelholm till landets
bästa kommun på avfallshantering.
Kommunen är också tredje bäst i
landet på återvinning.

Ett extra roligt sommarlov

500 barn och ungdomar tog del av de avgiftsfria
aktiviteter som kommunen erbjöd under sommarlovet.
Bland annat fanns kurser i foto, dans, graffiti och
skateboard.

Ny grafisk profil
Försäljning av Parkskolan

I januari blev det klart att Midroc vinner
markanvisningstävlingen för Parkskolan.
Tävlingsförslaget innebär nya bostäder och
lokaler i centrala Ängelholm.

En ny varumärkespolicy med grafisk
profil har tagits fram. Ängelholms kommun uppmärksammades av den Svenska
heraldiska föreningen för ett gott arbete
med att modernisera stadsvapnet.
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VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLM

Miljötillståndet i Ängelholm
Ängelholms kommun har en politiskt antagen miljöplan
som gäller åren 2014–2021. Miljöplanen innehåller sex inriktningar som utgår från Sveriges nationella och Skånes
regionala miljömål, samt de globala utmaningar som alla
kommuner står inför. Syftet med dessa mål är att kunna
lämna över en värld till kommande generationer där de
fortfarande har möjlighet att andas ren luft, dricka rent
vatten, bada i sjöar och hav, äta hälsosam mat och njuta
av naturen med all dess biologiska mångfald. Med miljöplanen som utgångspunkt har Ängelholm byggt upp ett
arbete inom miljö och hållbarhet.
Under året har en omfattande analys gjorts av enheten
för natur och ekologisk hållbarhet. Syftet med analysen
är dels att få en överblick av vilket arbete kopplat till miljö och natur som bedrivs i kommunens organisation och
dels att visa på vilka områden som är högst prioriterade att
jobba vidare med för att nå kommunens mål inom ekologisk hållbarhet. Slutsatsen är att kommunen visar upp
goda resultat gällande bland annat avfallshantering (bäst i
Sverige 2019!), fossilfri uppvärmning av lokaler, hantering
av avloppsvatten och utbyggnad av gång och cykelvägar.
Områden där det är prioriterat att kommunen stärker upp
arbetet är inom transporter, upphandlingar och exploateringar/skydd av natur och åkermark.

Förbättrad vattenkvalitet

Kommunen arbetar aktivt med att ta hand om dag- och
spillvatten så att skadliga ämnen inte läcker ut i vattendrag.
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Bland annat anläggs regnbäddar med träd och buskar på
gator i tätorterna som renar och fördröjer dagvatten så
att risken för översvämningar minskar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att ersätta enskilda avlopp, som
ofta läcker näringsämnen och gifter till omgivningen, med
anslutningar till det kommunala spillvattennätet. Genom
nätet leds spillvattnet till det kommunala reningsverket i
Nybroskogen som under året har byggts om för att göra
reningen ännu mer effektiv.

Ett friskt ekosystem

En frisk och levande natur är en förutsättning för möjligheterna att bo, leva och arbeta i Ängelholm. Här är
ekosystemtjänster, det vill säga naturens bidrag till oss
människor, ett nyckelord. Det kan exempelvis vara binas
pollinering och trädens förmåga att omvandla koldioxid
till syre. Om bin, humlor och andra insekter försvinner
sker ingen pollinering och då kommer lantbruken få sämre skördar och på sikt inte kunna producera många av våra
viktigaste livsmedel. Ett exempel på en insats inom naturvård under 2019 är den inventering av parkslide som har
genomförts. Parkslide är tillsammans med jätteloka en av
de invasiva arter vi har störst problem med i kommunen
och det är viktigt att kartlägga bestånden för att kunna
hindra spridningen. Ett annat exempel är invigningen av
kommunens första naturreservat Magnarps strandmarker.
Här håller kommunen tillsammans med ideell hjälp på att
återskapa sandheden och öppna upp igenväxt mark för att
gynna rödlistade och sällsynta arter.

MILJÖTILLSTÅNDET I ÄNGELHOLM

Miljönyckeltal
Energianvändning i kommunägda lokaler (kWh/m2). Inklusive verksamhetsel.
Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och restvärme i kommunägda lokaler och bostäder (%). Exklusive el.
Andel åkermark som odlas ekologiskt (%)
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)
Antal miljöcertifierade skolor och förskolor
Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS), TS=torrsubstans
Insamlat hushållsavfall kommun (exklusive trädgård), kg/inv
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling,
andel (%)
Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall (kg/person)
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil (kg/årsarbetare)

Mindre miljöpåverkan

Människans påverkan på miljön är en fråga som aldrig har
varit mer aktuell. Vi ser allt mer påtagliga konsekvenser
av klimatförändringarna, ofattbara mängder plast som
tillförs våra världshav och en förlust av biologisk mångfald som vetenskapen kallar ett sjätte massutdöendet på
jorden. Det är uppenbart att arbetet med miljö och natur måste bli mer ambitiöst, inte minst i Sverige där vi
sannolikt endast kommer nå två av våra sexton nationella
miljömål. Ängelholm har under året tillsatt en beredning
för att påbörja arbetet med att utveckla kommunens miljö
och hållbarhetsarbete. Beredningens uppdrag är att göra
ett förarbete till en ny miljöplan och undersöka hur kommunen kan göra arbetet med ekologisk hållbarhet vassare
framöver. Beredningen har haft föreläsningar, workshops
och studiebesök med fokus allt från globala utmaningar
till lokala sakfrågor inom miljöområdet.

Hållbart transportsystem

Genom att utveckla ett hållbart transportsystem minskar
klimatpåverkan av resandet. I Ängelholm finns en cykelplan som syftar till att underlätta och möjliggöra för fler
att cykla mer. Totalt finns över 100 kilometer asfalterad
cykelväg i kommunen och anläggning av fler cykelvägar
pågår. I arbetet för att bli en fossilbränslefri kommun har
kommunens anläggningsverksamhet, Intraprenad, ställt
om till biodiesel i större delar av arbetsmaskiner och tyngre fordon. Även för kommunens andra fordon sker denna
omställning till fossilfria drivmedel. Under året har en stor
majoritet av kommunens flygresor gjorts med biobränsle.
Det reducerar utsläppen av koldioxid med 70 % jämfört
med konventionellt bränsle.
Sedan början av 2016 kör Skånetrafiken elbussar i Ängelholms stadstrafik. I ett fullskaligt pilotprojekt kör fem av
åtta stadsbussar med el från sol-, vind- och vattenkraft.
Totalt ger det minimala klimatusläpp, inga hälsofarliga avgaser och dessutom en tystare miljö både för passagerare
och för de närboende.

2016

2017

2018

2019

175

186

167

161

89,1

93,7

99,7

99,67

4
21
7
0,67
406,1

5
24
5
0,66
399,9

5
28
8
0,61
396,4

25
8
0,38
387,5

49
220
246

54,2
210
232

54,1
206,3
211

53,3
202,8
230

God bebyggd miljö
För att människan ska må bra behöver man bo och vistas
i friska miljöer. I linje med detta arbetar Ängelholms kommun med att utveckla ekosystemtjänster, främja tätortsnära rekreation, minska trafikbuller, förbättra avfalls-hanteringen med mera. Under året har kommunen tagit fram en
ny avfallsplan. Till skillnad från tidigare avfallsplan gäller
den inte enbart för Ängelholms kommun utan för samtliga kommuner i NSR-samarbetet. Det nya upplägget underlättar för samarbete över kommungränserna och gör
arbetet med avfallshantering mer effektivt.
Kopplat till avfall har kommunen även startat ett projekt
under året kallat Tork PaperCircle. Det innebär att pappers-handdukar från toaletter, istället för att kastas som
restavfall och gå till förbränning, samlas upp och återvinns till nya pappersprodukter. Systemet har hittills implementerats i stadshuset och på tre skolor i kommunen.
Sammantaget är Ängelholms arbete med avfall mycket
framgångsrikt och kommunen blev 2019 utsedd till bäst i
landet på avfallshantering av Avfall Sverige.

Miljövänliga upphandlingar

Ängelholms kommun har under året valt ut ett antal upphandlingar för att särskilt fokusera på miljökraven. Det
handlar framför allt om upphandlingar som rör fordon,
transporter, byggentreprenader och livsmedel. Även Ljusfesten blev miljöcertifierat av Håll Sverige Rent vilket innebär att ett hållbarhetstänk genomsyrat hela eventet, från
planering, inköp och upphandling samt genomförande.
En grundbult i upphandlingen av varor är den samordnade varudistributionen som finns i kommunen sedan 2014.
Den ger förutsättning för upphandling av mer småskaligt
och lokalt producerade varor i och med att den enskilde
leverantören endast behöver leverera till en varucentral i
kommunen. Den samordnade varudistributionen i sig leder också till minskade antal transporter till kommunens
anläggningar, vilket minskar utsläpp med uppskattningsvis minst 50 %.
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Översikt över kommunens utveckling
5 år i sammandrag
Den kommunala koncernen

mnkr

2019

2018

2017

2016

2015

891,8

864,5

873,1

881,8

749,0

2 965,5

2 842,1

2 767,1

2 962,3

2 457,8

94,2

51,3

61,9

-271,9

12,8

Soliditet, %

24,8%

24,7%

24,9%

26,1%

27,2%

Investeringar

695,3

506,2

907,3

470,0

431,5

Självfinansieringsgrad, %

50,5%

42,0%

26,3%

0,0%

32,0%

3 384,7

3 064,7

2 822,9

2 330,4

1 988,8

3 326

3 304

3 285

3 162

3 065

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

Långfristig låneskuld
Antal anställda

Kommunen
2019

2018

2017

2016

2015

42 476

42 131

41 786

41 336

40 732

Kommunal skattesats, %

20,49

20,24

20,24

19,79

19,79

Verksamhetens intäkter

655,0

663,5

664,0

669,2

545,9

2 925,3

2 812,1

2 703,7

2 880,8

2 380,8

52,5

42,1

60,7

-266,2

15,8

Soliditet, %

45,2%

44,1%

44,3%

47,0%

44,3%

Investeringar

157,7

262,5

292,2

187,7

159,0

Självfinansieringsgrad, %

89,7%

41,1%

64,4%

-3,6%

92,7%

Långfristig låneskuld

931,2

893,6

751,0

561,4

440,3

Antal anställda

3 248

3 262

3 242

3 130

3 027

Folkmängd

Verksamhetens kostnader
Årets resultat

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Måttet soliditet kan dock vara problematiskt under
sådana omständigheter där eget kapital är negativt, då en ökad upplåning kan medföra att soliditetsmåttet blir mindre
negativt, dvs. ser bättre ut, vilket måttet skulders andel av totalt kapital.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med
offentliga bidrag.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.
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Analys över kommunens utveckling
Skattesats och skatteintäkter

Under de senaste fem åren har skattesatsen höjts vid
två tillfällen med sammanlagt 70 öre. Höjningarna har
sammantaget inneburit att kommunens intäkter ökat
med ungefär 65 mnkr. Medlen har i huvudsak har använts för förstärkning av kommunens kärnverksamheter.

Utvecklingen av intäkter och kostnader

För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte
överstiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör
därför inte öka i snabbare takt än intäkterna i form
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna översteg kommunens nettokostnader under
2019 med 0,7 % (16,7 mnkr). Under perioden 20152019 har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat
något snabbare än nettokostnaderna (nettokostnader
har ökat med 24,3 % jämfört med skatteintäkter och
generella statsbidrag som ökat med 25,6 %).
Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
Mnkr

240 0

2358,0

230 0

2231,6

190 0
180 0

1994,0
1892,5

2101,6

1970,2

1895,9

170 0
201 5

201 6

201 7

Nettokostnader

Årets ekonomiska resultat

201 8

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vattenoch avlopp uppvisar ett underskott på -0,7 mnkr för
året. Underskottet för vatten- och avloppsverksamheten minskar därmed skulden till abonnenterna avseende förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten
till 7,3 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en separat årsrapport.
Under 2016 gjorde Ängelholms kommun en förtida
inlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden
på 245,0 mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt på 59,4 mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen skedde genom köp av en pensionslösning, vilket
kommer medföra minskade kostnader under kommande år. Redovisningsmässigt innebär inlösen av de
intjänade pensionsrätterna att kostnaden för framtida
pensionsutbetalningar belastade 2016, vilket förklarar
resultatet på -266,2 mnkr 2016.

Upplåning inom koncernen

2214,4

210 0
200 0

2341,3

2149,2

220 0

Kommunens resultat uppgår till 52,5 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om 21,8 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 30,7 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 13,2 mnkr medan
de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv avvikelse om 17,5 mnkr.

201 9

Skatteintäkter

Kommunkoncernens resultat uppgår till 94,2 mnkr,
vilket är en ökning jämfört med föregående år då
kommunkoncernens resultat uppgick till 51,3 mnkr.

Upplåningen inom koncernen har ökat markant under de senaste fem åren. Utvecklingen har gått från
en låneskuld på ca 2 000 mnkr till 3 400 mnkr. Anledningen till ökningen är omfattande investeringar i bostäder, kommunala verksamhetslokaler, infrastruktur
samt förvärv av mark. Upplåningen inom koncernen
förväntas fortsätta öka även kommande år till följd
av stora behov av framförallt nya verksamhetslokaler
men också beroende på bostadsprojekt inom allmännyttan. Mot bakgrund av ovanstående har kommunfullmäktige beslutat att tre stora investeringsprojekt
i grundskolor och äldreboende inte ska byggas och
ägas av kommunkoncernen utan istället upphandlas
med långa hyreskontrakt.
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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 kommu-

nens 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%).
Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis är ägare. För att ge en samlad bild av kommunens åtaganden
är redogörelsen över de enheter som ingår i den samlade
kommunala verksamheten en obligatorisk del av årsredovisningen. Nedan presenteras Ängelholms kommuns
samlade verksamhet.

Södra sjukhusområdets
utveckling AB

100 %

Ängelholms
Näringsliv AB

14,0%

AB
Ängelholmslokaler

100 %

NSR AB

16,0%

AB
Ängelholmshem

99,9%

Ängelholms
Fastighetsstruktur
AB

Sydvatten AB

100 %

4,5 %

Ängelholms
kommun
Arenabolaget
Ängelholm AB

10,6 %

Figur Ängelholms kommuns samlade verksamhet
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Kommunala nämnder
Ängelholms kommun består förutom Kommunstyrelsen
av 7 nämnder.

Kommunstyrelsen

Ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har en styrande
och samordnande funktion av hela Ängelholms kommuns verksamhet och ansvarar även för bland annat ekonomi, personal, näringsliv och arbetsmarknad.

Miljö- och tillståndsnämnden

Ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i kommunen
och fattar bland annat beslut om serverings- och lotteritillstånd samt tillsyn enligt miljöbalken.

Familje- och utbildningsnämnden

Ansvarar för all skolverksamhet förutom Komvux. De
ansvarar även för individ- och familjeomsorg samt fattar
beslut om bland annat familjerådgivning och beslut enligt
Lagen om vård av unga.

Nämnden för omsorg och stöd

Ansvarar för en kommunal hälso- och sjukvård, omsorg
om funktionsvarierade samt verksamhet enligt lagen om

stöd och service (LSS). Nämnden fattar bland annat beslut om hemtjänst och särskilt boende.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, trafikfrågor och detaljplaner. De fattar bland annat beslut om
bygglov, strandskyddsdispenser och vägar.

Nämnden för idrott, kultur och fritid

Ansvarar för kommunens bibliotek, idrottsanläggningar,
föreningsbidrag, kulturskola och evenemang. Nämnden
fattar bland annat beslut om kommunens fritidsgårdar,
bidrag till föreningar och kulturstipendier

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över
de tre olika ställföreträdarskapen godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap som vissa individer omfattas av
då de helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata
sina intressen och föra sin talan.

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet i samband med val
till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och
Europaparlamentet.

Kommunfullmäktige
Två fasta
beredningar

Revisionen

Kommunstyrelsen

Miljö- &
tillståndsnämnden

Familje- &
utbildningsnämnden

Nämnden för
omsorg & stöd

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden för
idrott, kultur &
fritid

Överförmyndarnämnden

Valnämnd

Figur Ängelholms kommuns nämnder
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Kommunala koncernföretag
Ängelholmshemskoncernen

Bra lokaler avsedda för kommunal verksamhet samt attraktiva hyreslägenheter gör Ängelholm attraktivt för både
människor och företag. Efterfrågan på hyreslägenheter är
fortsatt stor. I takt med att folkmängden i Ängelholms
kommun växer ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet.
Ängelholmshemkoncernen äger, förvaltar och uppför
bostäder och lokaler. Vid årsskiftet uppgick antalet ägda
hyreslägenheter till 3 093 vilket motsvarar 205 000 kvadratmeter och antalet förvaltade och ägda lokaler uppgick till 225 000 kvadratmeter. Total bostads- och lokalyta
uppgår till 430 000 kvadratmeter, varav 413 000 kvadratmeter ägs av bolagen.
Moderbolaget Ängelholmshems verksamhet består av
att förvalta och bygga hyreslägenheter inom Ängelholms
kommun. Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholm och har näst intill 100 % i
uthyrningsgrad. För närvarande är 11 450 personer registrerade som bostadssökande i bolagets bostadskö.
Ängelholms kommun arbetar för att förvärva de utestående aktierna i Ängelholmshem som finns hos andra
aktieägare och vid årsskiftet ägde Ängelholms kommun
99,98 % av bolaget 67 722 utav totalt 67 739 aktier).
Ängelholms kommun överlät under 2013 merparten av
sina verksamhetslokaler till Ängelholmslokaler, ett helägt
dotterbolag till Ängelholmshem. Ängelholmslokalers
uppgift är att äga och förvalta lokaler för Ängelholms
kommuns verksamhet. Ängelholmslokaler ska också på
uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i
den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen med att anskaffa
och avveckla externt hyrda lokaler.
I koncernen ingår också Södra Sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) och Ängelholms Fastighetsstruktur AB,
bolag som har till uppgift att äga, förvalta och avyttra
fastigheter i koncernen. Försäljning av fastigheten Söndrebalj 7:55 i Hjärnarp har via bolagsförsäljning redovisats
i Ängelholms Fastighetsstruktur AB.
För mer information om den verksamhet som bedrivits i
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler under året, ekonomiskt utfall samt framtidsplaner, se sidan 84.
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Ängelholmshemskoncernens ekonomi
Redovisat resultat för Ängelholmshemskoncernen uppgår till 54,5 mnkr (föregående år 12,6 mnkr). Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår till
27,3 mnkr (11,3 mnkr föregående år) och Ängelholmslokalers motsvarande resultat uppgår till 9,7 mnkr (7,2
mnkr föregående år). Soliditeten uppgår till 14,9 % (15,5
% föregående år).
Ängelholmshemskoncernen
mnkr
Nettomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar
Balansomslutning
Soliditet, %

2018

2019

432,9
12,6
236,8
3 371,6
15,5

444,1
54,5
537,6
3 769,8
14,9

82

78

Personalstatistik
Antal anställda (årsarbetare)

Kommunala uppdragsföretag

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av
sex kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Ängelholms kommun ägarandel
uppgår till 15,96 %. NSR:s verksamhet grundar sig på ett
konsortialavtal som alla ägarkommuner har godkänt. Avtalet gäller till utgången av 2030. Enligt konsortialavtalet
ska NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett
resurs- och avfallssnålt samhälle genom avfallsminimering, återanvändning och återvinning med ekonomiska
och miljövänliga metoder. För att uppnå en bättre miljö
och ekonomi ska NSR erbjuda effektiva miljölednings-,
avfallshanterings-, och återvinningssystem för det regionala näringslivet. I nordvästra Skåne finns sex stycken
återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsingborg som huvudanläggning.

Ängelholms Näringsliv AB

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt
i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Bolagets arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination.
I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet inom
affärsområdena besöksnäringsutveckling, centrum- och
näringslivsutveckling. Ängelholms kommuns ägarandel
uppgår till 14,0 % och AB Ängelholmshems ägarandel
uppgår till 4,0 %. Resterande ägarandelar är fördelade på
lokala företag.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Regionala samarbeten

Arenabolaget i Ängelholm AB

Arenabolaget i Ängelholm AB, som är en ombildning av
gamla ishallsbolaget, har i uppdrag att äga och förvalta
idrottsanläggningen Lindab Arena med tillhörande anläggningar. Lindab Arena hyrs ut till Rögle BK och är
Rögle BK:s officiella hemmaplan. Ängelholms kommuns
ägarandel uppgår till 10,6 %.

Familjen Helsingborg

Sydvatten AB

HR-Servicecenter

Sydvatten AB ägs av 17 kommuner i västra Skåne och
producerar dricksvatten till 900 000 invånare och är
därmed en av Sveriges största dricksvattenproducenter.
Dricksvattnet som Sydvatten producerar tas från sjön
Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Från Bolmen
leds vattnet ner till Skåne genom den 8 mil långa Bolmentunneln. När vattnet når förbindelsepunkterna för
respektive delägarkommun ansvarar var och en av kommunerna för den egna lokala distributionen av dricksvattnet. Under året har Båstads kommun tillkommit som delägare. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 4,48 %.

Privata utförare
Delar av kommunens verksamhet bedrivs av externa aktörer. De största beställarna inom kommunen är verksamheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och
familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2019 till 490,1
mnkr, vilket motsvarar 16,8 % av de totala kostnaderna
för kommunen. Under 2018 uppgick köp av huvudverksamhet till 457,5 mnkr.
Köp av välfärdstjänster
UTBILDNING

Auric AB

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga. Syftet med samarbetet är att driva frågor
som är gemensamma för hela regionen.
Sedan 2014 har HR-servicecenter hanterat löne- och
pensionsadministration samt förvaltning av gemensamma IT-baserade stödsystem i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter är kommunala bolag och
kommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV)

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) är ett kommunalförbund inom vilken Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga samverkar. Räddningstjänsten
Skåne nordväst omfattar cirka 210 000 invånare och har
cirka 320 medarbetare.

Hälsostaden

Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013
ett samarbete genom projekt Hälsostaden. Genom Hälsostaden har en gemensam organisation för Region Skånes vård och kommunens omsorg skapats, en så kallad
sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag.
Målet med projektet har varit att öka tillgängligheten med
vård och omsorg på rätt nivå och förbättra patientflödet
mellan sjukhus, primärvård och kommunen.

Vejbystrands skola och Förskola
Helsingborgs stad
Ängelholms Montessoriförening Ek Fö
Klippans kommun
VÅRD OCH OMSORG

Adium Omsorg AB
Attendo Care AB
Vardaga Äldreomsorg AB
Förenade Care AB
Partnergruppen Svenska AB
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
För att förstå Ängelholms kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om de omvärldshändelser och risker som påverkar kommunkoncernen.

Omvärldsanalys

Kommunal ekonomi i Sverige

Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och av
sysselsättningsstatistiken. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta
under 2021. BNP bedöms öka med strax över 1 procent
både i år och nästa år och arbetslösheten stiger till drygt
7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något.
Sverige har de senaste åren gynnats av stark export,
bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu börjar dock
världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som
råder kring bland annat Brexit och handelskonflikter.
Detta drabbar i särskilt hög grad den svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte har samma
förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten.
Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge
och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner
för att få ihop budget och plan för perioden 2022–2022.
Statliga neddragningar ökar trycket på kommunerna.
Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det
utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna
får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas ekonomi är Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga uppräkningen av ersättningen
för den statliga personliga assistansen, som bland annat
kommunerna utför. Detta har gjort att många kommuner
får ta över ett allt större kostnadsansvar för personer med
olika funktionsnedsättningar.
Kommunerna måste arbeta med effektiviseringar som
ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik
och digitalisering möjliggör. I stort sett alla kommuner
arbetar med effektiviseringar och besparingar på olika
sätt. För att lyckas med förnyelse i en allt mer snabbföränderlig värld där framväxande teknologier påverkar alla
aspekter av samhället; behov, risker, möjligheter och invånarnas förväntningar på välfärdsleveranser, måste ock18

så organisationers förmåga att balansera effektivitet och
innovation stärkas.

Befolkning

Under de senaste fem åren har Ängelholms kommun haft
en årlig befolkningsökning mellan 0,8 % och 1,5 %. Under 2019 ökade antalet invånare med 345 personer vilket motsvarar 0,8 %. Befolkningsökningen bestod av ett
inrikes flyttöverskott (+164) och invandringsöverskott
(+151) samt födelsenetto (+30).
Ängelholms kommun tar årligen fram en befolkningsprognos som visar hur kommunen förväntas utvecklas
de närmaste tio åren. Eftersom det planeras att bygga
många nya bostäder och att det är både höga födelse- och
invandringstal samt att det råder en generell bostadsbrist i
Sveriges större städer så förväntas Ängelholm att fortsätta växa de närmaste åren.
Ökningen i Ängelholm kommer till stor del bestå av invånare i åldern 65+ år, på grund av att våra invånare blir
äldre, men även antalet barn och unga förväntas att bli
högre. Den demografiska förändringen förväntas därför
påverka försörjningskvoten negativt, vilket innebär att
fler invånare i yrkesverksam ålder måste försörja fler invånare.
Befolkningsutveckling

Antal personer och procentuell utveckling

455 00

2,25 %

435 00

1,75 %

415 00

1,25 %

395 00

0,75 %

375 00

0,25 %

Den rosa linjen följer den vänstra skalan och visar antalet invånare i
Ängelholms kommun vid årskiftet. De orangea staplarna följer den
högra skalan och visar den årliga befolkningsökningen i procent. Den
sträckade linjen och staplarna visar den prognostiserade utvecklingen.

Sysselsättning

På nationell nivå skedde ett trendbrott 2019 då arbetslösheten växte. Antalet inskrivna arbetslösa och sökande i
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program ökade med 29 000 personer till 374 000. Enligt
arbetsförmedlingen ökade antalet inskrivna både bland
kvinnor och män, för inrikes och utrikes födda och oberoende av utbildningsnivå. Den ökade arbetslösheten beror på att det är fler som söker arbete samtidigt som det
finns färre nya jobb. Arbetslösheten ökade även i samtliga län förutom Halland, där arbetslösheten var oförändrad jämfört med föregående år.
I Ängelholms kommun ökade antalet arbetslösa och sökande i program under året med 30 personer till 1 228.
Arbetslösheten i december 2019 är 5,0% vilket kan jämföras med 4,9% 2018. Bland ungdomar (18-24 år) minskade antalet inskrivna arbetssökande från 159 till 153
personer vilket gör att ungdomsarbetslösheten blir 5,4
%. På grund av den försämrande konjunkturen och att
arbetslösheten ökat både regionalt och nationellt bedöms
även Ängelholm få en högre arbetslöshet under 2020 och
därmed bryta den nedåtgående trenden som varit sedan
2012.

Ohälsa

Goda levnadsvillkor och en frisk befolkning är basen för
ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi.
En kommuns (som geografiskt område) ohälsotal mäts
genom antalet utbetalade ersättningsdagar för sjuk-, arbetsskade-, rehabiliterings- eller aktivitetsersättning från
socialförsäkringen per invånare i åldern 16-64 år. År 2019
är ohälsotalet för Ängelholm 24,4 vilket är en fortsatt
minskning sedan 2016. För kvinnor är ohälsotalet 28,3
och för män 18,7 dagar. Antalet dagar har sjunkit i ännu
högre grad i Skåne (23,8) och riket (23,5) vilket gör att
Ängelholm ligger något över genomsnittet. Den stora
skillnaden mellan könen gäller även på regional och nationell nivå där ohälsotalen generellt är högre för kvinnor.

Känslighetsanalys
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen,
medan andra liggen utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska
konsekvenserna av olika händelser.
Känslighetsanalys
mnkr
10 öres förändring av kommunalskatten
Förändrat invånarantal med 100
Avgiftsförändring med 1%
Löneförändring med 1%, inkl PO
Ökad upplåning med 10 mnkr
10 heltidstjänster

Förändring +/9,6
5,2
1,9
15,7
0,05
5,2

Finansiella risker och riskhantering
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala
koncernen. Kommunen och den kommunala koncernen
är exponerad för framför allt följande finansiella risker:
ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt
marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Ränterisk

Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 3 384,7 (3 064,7) mnkr.
Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både
med fast och rörlig ränta. Skulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i infrastrukturprojekt
samt byggnation av verksamhetslokaler och bostäder.
De långfristiga lånen i kommunen har ökat med 20 mnkr
och uppgår till 810 mnkr, varav 270 mnkr (300) avser den
skattefinansierade verksamheten och 540 mnkr (490) avser den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Lånen för
VA-verksamheten har under året ökat med 50 mnkr under
året, medan lånen för den skattefinansierade delen minskat
med 30 mnkr. Ökningen av lånen för den avgiftsfinansierade verksamheten används bland annat för att finansiera
utbyggnad av avloppsreningsverket och renovering av befintliga anläggningar.
Den avgiftsfinansierade verksamheten har sedan tidigare
tagit upp interna lån, som finansieras via utlåning av pensionsmedel, uppgående till 102,0 mnkr.
De långfristiga lånen i Ängelholmshem har ökat med 237,2
mnkr och uppgår till 2 011,9 mnkr. Bolaget har tagit upp
mer lån för att finansiera först och främst ett stort projekt
på stationsområdet i Ängelholm. De långfristiga lånen i
Ängelholmslokaler inklusive internlån uppgår till 1 147,7
mnkr per 2019-12-31 och har ökat med 62,8 mnkr för att
bland annat finansiera byggnationen av nya Villanskolan.
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Ängelholmshemskoncernens skuldportfölj används
finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet
med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar
skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden
och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1 670
mnkr (1 170). Den genomsnittliga räntebindningstiden för
den totala skuldportföljen exklusive internlån uppgår till
4,39 år (3,42) och den genomsnittliga effektiva räntan ex19
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klusive internlån samt borgensavgiften uppgår till 1,72 %
(1,63). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -79,2
mnkr (-83,0).
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som
skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt
skulle motsvarande marknadsvärde (så kallad ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda
långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande
elimineras. Så kallad ”säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bland annat innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.
Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås.
Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker
löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild
dokumentation är upprättad som bland annat fastlägger
strategier och mål för riskhanteringen.
Den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder i kommunen uppgick till 1,9 år (2,4)
och genomsnittlig viktad ränta är 0,54 % vid årsskiftet,
vilket kan jämföras med en genomsnittlig ränta på 0,43
% föregående år. Inga lån är upptagna i utländsk valuta.
Kommunen har sammanlagt lånat 100 mnkr avseende
vatten- och avloppsprojekt som finansierats av Nordiska
Investeringsbanken. Projekten uppfyller bankens krav för
Gröna projekt. Ett lån på 50 mnkr hos Nordiska Investeringsbanken har förfallit under året och ersatts av lån hos
Kommuninvest.
Per den 31 december 2019 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens
upplåning till 1,8 år (1,9) inklusive ränteswappar.

Finansieringsrisk

Enligt kommunens finanspolicy får inte mer än 50 procent av låneskulden förfalla inom en och samma tolv
månadersperiod. Minst 25% och max 75% av låneskulden får ha en löptid på 0-2 år och minst 25% och max
75% en löptid på 2 år och uppåt.
Givet skuldens sammansättning per balansdagen förföll
36,8 % (18,7 %) av den kommunala koncernens låneskuld
inom en tolvmånadersperiod, medan motsvarande siffra
för enbart kommunens låneskuld var 24,7 % (27,8 %).

Kredit- och likviditetsrisk

Per den 31 december 2019 uppgick tillgängliga likvida medel i koncernen till 231,7 mnkr (240,9). De likvida medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 152,5
mnkr. Sammantaget har de likvida medlen ökat med 2,9
mnkr jämfört med föregående år.

Borgensåtagande

Kommunens totala borgensförbindelser uppgår till
2 729,0 mnkr (2 429,8). Vilket är en ökning med 299,2
mnkr jämfört med 2018. Ökningen beror på att Ängelholmshemskoncernen ökat sin upplåning med 300 mnkr.
Av de totala borgensåtagandena avser 2 574,8 mnkr
AB Ängelholmshemskoncernen och resterande 154,2
mnkr avser andra organisationer. Kommunens borgensåtaganden för AB Ängelholmshem är omfattande och
sammantaget börjar kommunkoncernen närma sig det
lånetak som Kommuninvest satt för utlåning. Taket utgör ingen absolut gräns för koncernens upplåning, men
når då en nivå där Kommuninvest börjar granska kommunen närmare. Samtidigt är kommunens eget investeringsbehov omfattande och därför behövs det kvarvarande låneutrymmet för egna investeringar. Kommunen för
därför en dialog med bolaget kring dess framtida finansiering av nya fastigheter.
Borgensåtaganden
mnkr

Långfristiga externa skulder
mnkr
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Delägarskapet i Sydvatten AB har inneburit att kommunen
tecknat ytterligare borgen för bolagets åtaganden och totalt uppgår borgen för Sydvatten AB totalt till 89,3 mnkr
vid årsskiftet (85,9 mnkr föregående år). Andra större
borgensåtaganden avser Nordvästra Skånes Renhållnings
AB (NSR), 26,8 mnkr och Gymnastikförbundet Syd, 35,4
mnkr. Inga borgensåtaganden har infriats under 2019.

Pensionsåtagande & förvaltning av
pensionsmedel
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 414,7
mnkr (föregående år 426,7 mnkr) vilket är en minskning
med 12,0 mnkr i förhållande till 2018.
Pensionsförpliktelse
mnkr

2018

2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt
b. Ansvarförbindelse inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring)

426,7
30,8
395,9

414,7
32,1
382,6

282,2

297,8

708,9

712,5

Ängelholmshemskoncernens tjänstemän omfattas av
ITP 1 eller ITP 2, ITP 1 är premiebestämd och ITP 2 är
förmånsbestämd. Ängelholmshemskoncernens kollektivanställda omfattas av den premiebestämda avtalspensionen SAF-LO. Pensionskostnaderna betalas löpande och
bolaget har inga pensionsskulder.
Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som annars
skulle ha redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”.
Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till
vald pensionsadministratör (för närvarande KPA Pension) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Därmed byggs inte någon ny skuld upp.
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
mnkr

2018

2019

Totalt pensionsförsäkringskapital
varav överskottsmedel
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egna förvaltade pensionsmedel)
Summa förvaltade pensionsmedel

359,4
5,8

400,7
0,8

235,1

247,0

594,5

647,7

Efter beslut i kommunfullmäktige 2016 har kommunen
gjort en förtida inlösen av delar av kommunens pensionsåtaganden med 304,4 mnkr inklusive särskild löneskatt
(59,4 mnkr). Inlösen skedde genom köp av en pensionslösning, vilket kommer medföra minskade kostnader under kommande år.

Kommunen har ”öronmärkt” likvida medel i balansräkningen som ska täcka delar av pensionsskulden. Vid
utgången av 2019 uppgick det marknadsvärdet på pensionsmedlen till 247,0 mnkr. Pensionsmedlen förvaltas
enligt tabell nedan. Konsolideringsgraden, det vill säga
kommunens avsatta pensionsmedel täcker 90,9 % av det
totala pensionsåtagandet. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 64,8 mnkr, har återlånats i verksamheten.
Egna förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
mnkr
Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet
Särskild medlemsinsats Kommuninvest
Aktiefonder
Räntefonder
Koncernkonto, övrigt
Totala pensionsmedel

2018

2019

102,0

102,0

26,5
56,8
47,1
2,7
235,1

26,5
88,0
30,5
0,0
247,0

Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelastningen avseende pensionsutbetalningarna att vara fortsatt höga. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut
om att börja använda de medel som avsatts för pensionsändamål genom att årligen, överföra 10 mnkr från pensionsförvaltningen till kommunens ”egen” likviditet.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Enligt finanspolicyn ska förvaltningen av pensionsmedel
placeras med tillfredställande riskspridning och betryggande säkerhet för att ge en långsiktigt god avkastning.
Kommunen har placeringar i tre aktiefonder och två räntefonder. Under 2018 antog kommunen en ny finansiell
policy där avsnittet kring etiska regler utvidgats väsentligt, bland annat rörande restriktioner vad gäller investeringar i företag som har sin huvudsakliga inriktning mot
verksamhet kopplat till fossila bränslen. Marknadsvärdet
på aktie- och räntefonder i förvaltningen har under året
ökat med 22,6 % till följd av stark utveckling på aktiemarknaderna.
Under 2015 gjorde kommunen en särskild medlemsinsats på 26,5 mnkr till Kommuninvest i syfte att stärka
bolagets finansiella ställning. Dessa medel har tagits från
pensionsmedelskapitalet. Genom inbetalningen får kommunen möjlighet att intäktsföra den årliga återbäringen
och räntan på insatskapitalet.
Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras såväl
i räntebärande värdepapper som i aktier. Andelen aktier
får dock uppgå till maximalt 50 % av portföljens värde.
Per den 31 december 2019 bestod den kommunala koncernens finansiella placeringar till 36% (24%) av aktier
och till resterande del av räntebärande värdepapper.
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Händelser av väsentlig
betydelse
Ett stort markområde på stationsområdet (Sockerbruket
11) har sålts inom koncernen till det kommunala bostadsbolaget AB Ängelholmshem. På tomten uppför bolaget
270 hyresrätter och tolv LSS-bostäder. Projektet är strategiskt viktigt för den fortsatta utvecklingen av området
och Ängelholms tätort. Det bidrar även till att kommunen kan fortsätta att växa.
Beslut har också fattats om att ett nytt stadshus ska uppföras på ett läge mycket nära järnvägsstationen. Detta
kommer på sikt påverka kommunens investeringsnivå när
projektet går in i genomförandefasen.
Som en del i kommunens VA-utbyggnadsprojekt har ett
nytt reningsverk färdigställts i slutet av 2019. Detta är en
viktig pusselbit för att kommunen på sikt ska kunna fortsätta att växa befolkningsmässigt.
Beslut har fattats om det så kallade Ängelholmspaketet,
som är en avsiktsförklaring gällande trafiken i Ängelholm
som sju av fullmäktiges partier står bakom. Sex fokusområden ska utredas:
• Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
• Utveckling av stadsparken med Skolgatan,
Kamengatan och norra Storgatan.
• Utveckling av cykeltrafiken. Cykelvägar ska
byggas och GC-broar ska projekteras.
• Utveckling av Växthustomten och
närliggande områden som grönområden.
• Utveckling av å-rummet på sträckan från
Nybron – Pyttebron – Reningsverket.
• Utveckla en handlingsplan med etapper
med ”Ängelholmspaketet”
Under året har flera verksamhetsfastigheter färdigställts
och tagits i bruk. Bland dessa kan nämnas korttidsboendet Lindhaga Parkhus med 18 platser, Ekens förskola och
Tallbitens förskola. Dessutom har Intraprenads verksamhet flyttat till nya lokaler.
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten
Att styra mot mål

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet
med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som
benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål
som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar
och möjligheter.
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som
formuleras utifrån fyra perspektiv:
•
•
•
•

Medborgarfokus
Effektiva verksamheter
Samhällsutveckling
Medskapande medarbetare

Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål både i sitt
målarbete och i själva genomförandet av verksamheten.
Ängelholmshemskoncernen utformar en långsiktig affärsplan som utgår från de mål som Ängelholms kommun har satt upp i koncernens ägardirektiv. Affärsplanen
beskriver koncernens inriktning och planerade aktiviteter
och bidrar till en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Övergripande mål formuleras utifrån sex områden; fastighet, kund, hållbarhet, ekonomi, digitalisering
och organisation.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETER

Uppföljning av ekonomi och verksamhet

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att rapportering
ska ske enligt följande schema.

Den interna kontrollen är en process för att följa upp
om kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt
och effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt om lagar och förordningar följs kontrolleras
också. Under 2017 togs en ny omarbetad policy och den
kommunövergripande gruppen har under året fortsatt
sitt arbete med att utveckla och förbättra kontrollarbetet
i kommunen. Policyn reglerar bland annat att nämnderna årligen ska göra en samlad bedömning av den interna kontrollen samt väsentlighets- och riskanalyser. Den
interna kontrollen ingår som ett moment i kommunens
styrmodell Ratten.

Period

Februari
April
Juni
Augusti
Oktober
December

Rapport

Ekonomisk avvikelserapport
Ekonomisk uppföljning
Ekonomisk avvikelserapport
Delårsbokslut
Ekonomisk avvikelserapport
Årsredovisning

Ekonomisk avvikelserapport innebär att driftbudgeten
följs upp för kommunens samtliga verksamheter. Ekonomisk uppföljning innebär att driftbudgeten, investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten följs upp för kommunens verksamheter. Dessutom sker en rapportering
från koncernföretagen. Rapportering vid delårsbokslutet
är mer omfattande och innehåller förutom delarna i den
Ekonomiska uppföljningen även uppföljning av mål och
nyckeltal.

Prognossäkerhet

Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar
sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att uppnå
en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse.

Nämndernas kontrollplaner för kommande år ska ha beslutats innan årsskiftet. Nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av planerna till kommunstyrelsen i samband med bokslutet.
Ängelholmshemskoncernens arbete med intern kontroll
innebär att löpande genomföra en riskbedömning för att
identifiera, utvärdera och hantera väsentliga risker. Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att bolagen
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll genom
att granska att lagar, förordningar och styrdokument
följs, att bolagen har en tillförlitlig ekonomisk rapportering samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Två av nämnderna har negativa budgetavvikelser, Familje- och utbildningsnämnden -10,8 mnkr och Överförmyndarnämnden -0,5 mnkr. Större överskott finns enbart hos Kommunfullmäktige om 18,7 mnkr. Det beror
på att reserver för verksamhetsområdet Funktionsstöd
9,6 mnkr (Nämnden för omsorg och stöd) och för huvuduppdrag Lärande och familj 9,1 mnkr (Familje- och
utbildningsnämnden) inte är fördelade. Sammantaget visar nämnderna ett överskott om 13,2 mnkr.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas utfall blir klart bättre än aprilprognosen och något sämre
än augustiprognosen. Familje- och utbildningsnämndens
utfall är sämre än de båda prognoserna medan Nämnden
för omsorg och stöd har bättre utfall än vad prognoserna
visat. En gemensam budget görs inte för den kommunala
koncernen och därför beskrivs prognossäkerheten endast
för den kommunala verksamheten.
Helårsprognos, budgetavvikelse
mnkr
Nämnderna
Årets resultat

Prognos
april
3,4
50,4

Prognos
augusti
17,7
66,0

Utfall
bokslut
13,2
52,5
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Kommunkoncernens övergripande målredovisning
Varje år görs en bedömning av nämndernas måluppfyllelse som visar hur väl verksamheterna lyckats utveckla sina
prioriterade områden. 2019 är 80 % av de beslutade målen
uppfyllda, 17 % delvis uppfyllda och 3 % är ej uppfyllda.
I avsnittet Verksamhetsberättelse har verksamheterna och
bolagen kommenterat respektive mål.

80%

0%

20%

Uppfyllt

40%

17%

60%

Delvis uppfyllt

80%

Ej uppfyllt

Kommunstyrelsen

Familje- och utbildningsnämnden

Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga
digitala tjänster
Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda
praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden
Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla
medborgare med särskilt fokus på nyanlända.

Medborgarfokus
Verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet
ökar.
Verksamheterna utvecklar en hållbar integration för alla
medborgare med särskilt fokus på nyanlända.
Ängelholm utvecklar användarvänliga digitala verktyg i alla
verksamheter.
Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och
välmående för barn, elever, klienter och brukare.

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till
snabbare processer och resurseffektivitet.
Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess ska säkerställas
så att lokaler är färdigställda enligt beslutad plan.
Samhällsutveckling
Ängelholm arbetar offensivt för att ge de bästa förutsättningarna
för näringslivet.
Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %.
Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom
kommunals avtalsområde.
Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens
möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Miljö- och tillståndsnämnden
Medborgarfokus
Det är lätt för medborgare och företag att lämna in handlingar
och få tydliga svar och rättssäkra beslut inom förutsägbar och
rimlig tid.
Effektiva verksamheter
Miljö- och tillståndsnämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
Miljö- och tillståndsnämnden utvecklar användarvänliga
digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och
resurseffektivitet.
Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom
kommunals avtalsområde.
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Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till
snabbare processer och resurseffektivitet.
Samverkan som arbetssätt mellan förskola, skola, elevhälsa och
IFO ska utvecklas.
Verksamheterna arbetar med hållbara och effektiva lösningar i
närmiljön som möter medborgarens behov.
Samhällsutveckling
Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen stöd att höja sin
potential utifrån egna förutsättningar.
Medskapande medarbare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom
kommunals avtalsområde
Nya angreppssätt för att möta kompetensbehovet med fokus på
utbildningsområdet.

Nämnden för omsorg och stöd
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga
digitala tjänster.
Samhällsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att
medborgarnas trygghet ökar.
Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till
snabbare processer och resurseffektivitet.
Samhällsutveckling
Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen stöd att höja sin
potential utifrån egna förutsättningar.

3%

100 %

KOMMUNKONCERNENS ÖVERGRIPANDE MÅLREDOVISNING

Nämnden för omsorg och stöd fortsättning

Överförmyndarnämnden

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom
kommunals avtalsområde.
Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens
möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.

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

Samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga
digitala tjänster.
Samhällsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att
medborgarnas trygghet ökar.
Det är lätt för medborgare och företag att lämna in handlingar
och få tydliga svar och rättssäkra beslut inom förutsägbar och
rimlig tid.
Effektiva verksamheter
Samhällsbyggnadsnämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden utvecklar användarvänliga
digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och
resurseffektivitet.
Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess ska säkerställas
så att lokaler är färdigställda enligt beslutad plan.

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till
snabbare processer och resurseffektivitet.

AB Ängelholmshem
Medborgarfokus
Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm
Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de
kommundelar där bolaget verkar
Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen
och inkluderande kommun
Koncernsamordning
Effektiva verksamheter
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i tidigt skede i
samhällsbyggnadsprocessen så att kommunen utvecklas
hållbart.

Samhällsutveckling
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö
för barn och unga
Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning
och kultur
Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv,
föreningsliv och verksamheter

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom
kommunals avtalsområde.

Medskapande medarbetare
Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och
medarbetarskap

Samhällsutveckling
Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %.

Ängelholmshem ska bejaka mångfald

Nämnden för Kultur, idrott och fritid
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga
digitala tjänster.
Kommunen ska i samarbete med andra aktörer
erbjuda praktikplatser till medborgare som står utanför
arbetsmarknaden.

AB Ängelholmslokaler

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till
snabbare processer och resurseffektivitet.

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom
kommunals avtalsområde.

Medborgarfokus
Koncernsamordning
Effektiva verksamheter

Samhällsutveckling
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med
Kraftsamling 2.0
Medskapande medarbetare
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och
medarbetarskap
Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald
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God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

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.
Kommunen har inte antagit något finansiellt mål som gäller för koncernen som helhet. Däremot anges finansiella
mål för koncernbolag i respektive bolags ägardirektiv.

Kommunövergripande ekonomiska mål

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
1. Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att
resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 görs
avsteg från det finansiella målet. Istället ska kommunens
resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet är uppfyllt. För 2019 uppgår resultatet till
52,5 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 2,2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Långsiktigt resultatmål (%)
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Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för
kommunens styrelse och nämnder.
Målet är inte uppfyllt. Familje- och utbildningsnämnden (-10,8 mnkr) och Överförmyndarnämnden
(-0,5 mnkr) har negativa budgetavvikelser.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och
nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
Målet är uppfyllt. Kommunstyrelsen har begärt in
åtgärdsplaner från Lärande och familj/Kommunstyrelsen, Miljö- och tillståndsnämnden, Familje- och
utbildningsnämnden, Nämnden för omsorg och
stöd, Nämnden för kultur, idrott och fritid samt
Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder har också
inkommit med åtgärdsplaner.
3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla
information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska
utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.
Målet är 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 är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat
internkontrollplaner och uppföljningar har rapporterats till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder.
5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.
Målet är uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har minskat under 2019 till 5,01 %. För
2018 var sjukfrånvaron 5,43 %.
Sammanfattningsvis uppfyller kommunen fem av de sex
målen för god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat överstiger resultatmålet om 2 % och processerna
för budgetuppföljning och intern kontroll fungerar på ett
tillfredställande sätt. Samtidigt minskar sjukfrånvaron i
kommunen.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLING

Målet som inte är uppfyllt gäller nämndernas budgetföljsamhet där två av nämnderna har negativa budgetavvikelser. Det är också viktigt att påpeka att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga fem nämnder redovisar
överskott eller en budget i balans. Totalt finns en positiv
avvikelse för verksamheten om 13,2 mnkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 28,6
mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav har
uppfyllts. Resultatutjämningsreserven avseende tidigare
års avsättningar uppgår till 16,5 mnkr. Ingen ytterligare
avsättning till resultatutjämningsreserven kan göras för
2019.

Som framgått ovan finns inga koncerngemensamma mål
för god ekonomisk hushållning, vilket kommer att ses
över under 2020. Trots detta bedöms att verksamheten i
kommunkoncernen bedrivits enligt god ekonomisk hushållning.

Årets resultat och balanskravsresultat

Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8
kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott
mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre
budgetåren. Kommunen har inget balanskravsunderskott
från tidigare år.
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Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resultat rensas från poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster
vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade
vinster i värdepapper. Realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar avser tomträtter (0,6 mnkr) samt
försäljning av mark och byggnader (1,5 mnkr). Placering
av kommunens värdepapper har resulterat i orealiserade
vinster på totalt 21,8 mnkr.
Balanskravsutredning
mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
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Väsentliga personalförhållanden
Ängelholms kommuns organisation är Sveriges första
kommunala agila utvecklings och serviceorganisation.
Tjänsteorganisationen är uppbyggd kring de tre huvuduppdragen Lärande och familj, Hälsa och Samhälle. Där
till finns Kommunledning och Servicestöd.

Kompetensförsörjning för tryggad välfärd

Arbetet med att utveckla medarbetare och ledare fortsätter med fokus på kompetensförsörjning, god arbetsmiljö
och att behålla och förstärka det agila arbetssättet och
förhållningssättet. Vi står inför utmaningen att kompetensförsörja och trygga framtidens välfärd i Sverige.
Framför allt skola, vård och omsorg behöver rekrytera ett
mycket stort antal nya medarbetare de närmaste åren, när
dagens medarbetare går i pension. Detta samtidigt som
befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg
ökar. Den antagna planen för kompetensförsörjning ligger till grund för ett stort antal aktiviteter, både på kommungemensam nivå och i de olika verksamheterna.
Ett rekryteringscentrum har inrättats för att utveckla och
effektivisera rekryteringsprocessen, samt förbättra stödet
och kvaliteten vid i första hand chefsrekryteringar. I nära
samarbete med verksamheterna arbetar en erfaren rekryterare med hela processen vid rekrytering av chefer och
olika specialistbefattningar. Därutöver ges råd och stöd
vid de rekryteringar som verksamheterna i huvudsak själva genomför.
För att höja attraktiviteten som arbetsgivare har ett lokalt
avtal om semesterväxling träffats. Genom detta erbjuds
medarbetare att byta semesterdagstillägget mot fler lediga
dagar. Syftet är att ge möjlighet till ytterligare återhämtning genom ledig tid utöver ordinarie semesterdagar.
Arbetet med att sänka sjuktalen har intensifierats. Jämte
förebyggande hälsoarbete har en modell med så kallade
hälsosamtal tagits fram, i syfte att strukturerat arbeta med
korttidsfrånvaron. Även arbetet med att sänka långtidsfrånvaron har utvecklats genom ett fördjupat samarbete
mellan verksamheterna, HR, företagshälsovården och berörda medarbetare.
Detta arbete har starkt bidragit till att vi med god marginal nått fullmäktiges mål om sänkta sjuktal. För 2019 är
sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 5,0 % (2018 5,4 %). Både den korta och den
långa sjukfrånvaron har minskat i förhållande till 2018.
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Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska
känna delaktighet, yrkesstolthet
och ges möjlighet att utvecklas
- Kommunfullmäktiges mål avseende medskapande medarbetare

Antal medarbetare
2018
815
1979
376
91
3261

2019
1122
1 602
407
119
3 250

Ängelholmshem AB

40

40

Ängelholmlokaler AB

42

38

3 343

3 328

Huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Ledning och Servicestöd
Totalt Ängelholms kommun

Totalt kommunkoncernen

Antalet medarbetare avser tillsvidare- och visstidsanställda om
mer än 3 månader. Från och med 2019 gjordes flera förändringar i
tjänsteorganisationen. Bland annat flyttades verksamhetsområdet
för personer med funktionsvariationer från HU Lärande och familj
till HU Hälsa.

Sjukfrånvaro
%
Huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Ledning och Servicestöd
Totalt Ängelholms kommun
Ängelholmshem AB
Ängelholmslokaler AB
Totalt Ängelholmskoncernen

2018
7,4
4,4
4,2
4,1
5,4

2019
6,8
4,2
3,6
2,7
5,0

6,0
1,9
5,4

6,5
2,6
5,0

Sjukfrånvaro Ängelholms kommun
%
Total sjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 49 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50+ år

2018
5,4
35,0
6,0
3,5
4,3
4,9

2019
5,0
35,5
5,6
2,9
3,5
4,8

6,2

5,5

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

En stor del av kommunens medarbetare har ingen eller
ringa sjukfrånvaro. Andelen medarbetare som inte har
någon sjukfrånvaro alls har ökat till 36 % (2018 34 %).
Frisktal

Andel medarbetare per sjukdagar

år, samt att något fler väljer att gå i pension före 65 år
än som stannar kvar i tjänst efter 65 år. Att skapa goda
förutsättningar för våra medarbetare att arbeta längre kan
därför vara ett sätt att möta det kommande kompetensförsörjningsbehovet.
Pensionsavgångar
Antal medarbetare

25
36%

39%

21

0 dagar

20

1 – 5 sjukdagar

15

2018
2019

17
13

13
11

6- sjukdagar

10

8

8

6

25%

4

5
0

4

9

5

4

0

61 år

62 år

63 år

64 år

65 år

66 år

67 år

Kompetensförsörjningen handlar inte bara om att attrahera nya medarbetare, utan än mer om att våra befintliga
medarbetare trivs, utvecklas och stannar hos oss. Nya och
förändrade yrkesroller liksom omställning till mer digitala
lösningar, kan innebära behov av kompetensutvecklande
insatser. Drygt 1,8 mnkr har därför sökts och beviljats
från Omställningsfonden för ett flertal olika kompetensutvecklingsinsatser för befintliga medarbetare. Personalomsättningen är ett mått på hur stor del av våra medarbetare som på egen begäran lämnar sin anställning i
kommunen. Personalomsättningen, definierad som antal
egna uppsägningar och pensionsavgångar i förhållande
till antal tillsvidareanställda, har under året minskat och
uppgår till 8,3 % (2018 9,2 %). Av denna omsättning utgör 6,4 % egna uppsägningar och 1,9 % pensionsavgångar.

Kompetensförsörjningsprognosen för de kommande tio
åren bygger på antaganden om pensionsavgångar baserat
på nuvarande åldersstruktur, samt förväntad omsättning
till följd av egna uppsägningar. Då antalet egna uppsägningar minskat har prognosen skrivits ned något. Det
förväntade rekryteringsbehovet under tioårsperioden
uppgår till cirka 2 700 personer. Prognosen avser tillsvidareanställd personal, och omfattar alltså inte vikarier
och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro. Vidare bygger prognosen på samma
omfattning och bemanning av den kommunala verksamheten som idag.

Personalomsättning

310

%
Ledningsarbete
Administration
Vård- och omsorgsarbete
Skol- och barnomsorgsarbete
Kultur- och fritidsarbete
Teknikarbete
Totalt

2018
9,1
5,8
8,4
10,4
3,4
11,4
9,2

2019
10,3
8,0
9,8
6,9
6,8
8,1
8,3

Kompetensförsörjningsprognos 2019-2028
Antal medarbetare

290
270

288
270
253

272

268
255

274

272

280

260

250
230
210

Pensionsavgångarna utgör en betydande del av personalomsättningen. Under en lång rad av år har vi sett att en
stor del av våra medarbetare fortfarande väljer att gå i
pension vid den tidigare lagstadgade pensionsåldern 65

190

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognosen avser tillsvidareanställd personal och omfattar antaganden om pensionsavgångar och egna uppsägningar
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Arbetsmiljöinsatser ger resultat
Under 2019 har vi fördjupat kunskaperna utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) genom fortsatta utbildningar för chefer
och skyddsombud. Vi har också utbildat i att förebygga
kränkande särbehandling och hur vi arbetar med rehabilitering av medarbetare som drabbats av ohälsa. Samtliga
chefer fick under våren 2019 utbildning i krishantering
genom företagshälsovården.
Flera verksamheter har startat aktiviteter tillsammans
med medarbetarna i syfte att medvetandegöra det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Det har blivit mer synligt att chefen tillsammans med
medarbetarna skapar förutsättningar för en god och säker arbetsmiljö.
Enligt föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska det finnas rutiner och mål för OSA. Under
2019 har gemensamma rutiner för målarbetet tagits fram
och huvuduppdragen och Servicestöd har tagit fram mål
för OSA. Dessa mål ska under nästa år kompletteras med
aktiviteter som tas fram tillsammans med medarbetarna
på de lokala arbetsplatserna.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Varje år får chefer och samverkansgrupper besvara en
enkät om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Det är ett krav enligt Arbetsmiljölagen, att minst
en gång per år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årets uppföljning visar att de utbildningsinsatser
som genomförts för samtliga chefer och skyddsombud i
grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete nu börjar
få genomslag i hela organisationen. Det märks framför
allt på medvetenheten om ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, där bland annat skriftliga riskbedömningar
görs inför beslut om förändringar i verksamheten. Medvetenheten om skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet
har också ökat.

Lika rättigheter och möjligheter

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Under 2019 har stödmaterial tagits fram för
att förtydliga för verksamheterna hur de ska arbeta aktivt
och strukturerat för att förebygga, upptäcka och förhindra diskriminering, att säkerställa att arbetsplatsen lämpar
sig för alla och att det inte finns hinder för medarbetares
lika rättigheter och möjligheter i arbetet.

VÄSENTLIGA PERSONAFÖRHÅLLANDEN

I arbetet med aktiva åtgärder finns också krav på arbetsgivare att ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och
rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier
och repressalier. I Ängelholms kommun har vi kopplat
ihop detta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och rutinen för hantering av kränkande särbehandling. Under året har vi erbjudit chefer och skyddsombud
utbildning i ämnet.

Kvalitetsmässan

Det agila arbetssättet, har efter projektet Agila Ängelholm, utvecklats och är nu en naturlig del i verksamheternas arbete. Det agila har starkt bidragit till att Ängelholms
kommun, som en av fyra kommuner i Sverige blev nominerad till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun. På
Kvalitetsmässan hade Ängelholms kommun en välbesökt
monter där vi berättade om det agila arbetssättet och om
projektet Agila Ängelholm. Kommunen deltog också i en
uppskattad paneldebatt och i två öppna forum. Under
mässan presenterades kommunens nya introduktion om
Agila Ängelholm och en agil checklista, som är ett verktyg för att stärka vardagsinnovationer och uppmuntra
medarbetare till att våga prova nya idéer.

Heltid som norm

Just nu pågår ett arbete som ska leda till att kommunen
blir en arbetsplats där fler arbetar heltid till sommaren
2021. Fler heltidsanställningar är ett sätt att möta välfärdens stora rekryteringsbehov, och ger flera positiva effekter, både för verksamheterna och för medarbetarna.
Målsättningen med heltid som norm är att alla som vill
ska få arbeta heltid. En viktig nyckel till framgång är att
medarbetarna involveras och deltar aktivt i arbetet. Ett
resultat av arbetet är att kommunen alltid erbjuder heltid vid nyanställning av tillsvidareanställda inom Kommunals avtalsområde. Ängelholms kommuns arbete med
heltid som norm har varit framgångsrikt och har också
uppmärksammats av fackförbundet Kommunal på central nivå.

Familjen Helsingborg

Inom samarbetet Familjen Helsingborg har Ängelholms
kommun genomfört en ny upphandling av ledarutbildningar, som resulterade i flera nya leverantörer. Bland
nyheterna finns att vi nu också kan erbjuda en grundläggande utbildning i processledning.

Arbetad tid och personalkostnader

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttidsanställda mindre än tre månader) utgör under året 8,4 %
(2018 8,2 %). Andelen mertid har minskat över tid och
utgör nu 1,3 % (2018 1,5 %).
Arbetad tid
timmar
Månadslön
Timlön
Mertid (fyllnad/övertid)

2018
4 640 369

2019
4 649 456

421 909

430 751

77 225

65 321

5 139 503

5 145 528

Semester, ferie och uppehåll

2018
620 775

2019
674 577

Sjukfrånvaro

347 403

331 883

Föräldraledighet, vård av sjukt barn

288 509

297 257

Tjänstledighet, övrig frånvaro

229 788

222 900

1 486 475

1 526 617

Summa arbetad tid

Frånvarotid
timmar

Summa frånvarotid

Personalkostnader
mnkr
Löner, anställda
Ersättning, övriga uppdragstagare

2018
1 132,0

2019
1172,2

17,5

15,8

Ersättning, förtroendevalda

7,6

7,9

Summa lön och ersättning

1 157,1

1 195,9

Arbetsgivaravgifter med mera

352,5

365,9

Pensionskostnader

110,5

117,4

Löneskatt på pensioner
Totalt

25,6

29,2

1 645,7

1 708,4

Ny arbetsgivarpolicy

En ny arbetsgivarpolicy har arbetats fram i samverkan
med de fackliga företrädarna och beslutats under hösten.
Arbetsgivarpolicyn är ett övergripande styrdokument
som sammanfattar Ängelholms kommuns personalpolitik. Policyn omfattar alla medarbetare och beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt. Andra styrdokument som tagits fram och beslutats under året är bland
annat en risk- och sårbarhetsanalys och rutin för säkerhet
och bemötande.
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3 250
medarbetare
varav 2 933
tillsvidareanställda

8,3%

18

Medelålder

medarbetare
per chef

79%
kvinnor

32

Personalomsättning

45,7 år

Personalkostnad

1708

miljoner kronor

12,1 år
anställningstid

i genomsnitt för
tillsvidareanställda

65%

Medellön

31 219
kr/månad

36%

anställda
på heltid

av medarbetarna
har ingen
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

92%

5,0%

i genomsnittlig
sysselsättningsgrad

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling

De senaste åren har kommunens befolkning växt snabbare än målet om en årlig befolkningsökning på 1 %. Under 2018 och 2019 har dock takten varit något lägre och
tillväxten slutade på 0,8 % årligen. Detta är troligen inget trendbrott utan befolkningsutvecklingen styrs till stor
del av hur många bostäder som färdigställs under året.
Framöver så finns det stora byggplaner som håller på att
förverkligas vilket också innebär en stark befolkningsutveckling de kommande åren. Samtidigt vet vi att byggbranschen är mycket konjunkturkänslig och en avmattning i konjunkturen kan få stor påverkan på hur många
bostäder som byggs.
De kommande åren förväntas det demografiska trycket
öka på kommunsektorn med fler barn i förskola och skola samt en ökning av andelen äldre. Det innebär också att
behovet av nya verksamhetslokaler är stort. Demografin
kommer ställa stora krav på kommunerna att effektivisera sin verksamhet på olika sätt, till exempel genom att ta
tillvara på digitaliseringens möjligheter, förnyade arbetssätt och omprövning av verksamhetens omfattning och
kvalitet.
Under rubriken Framtid i avsnittet Verksamhetsberättelser beskriver respektive verksamhet den förväntade utvecklingen och framtida utmaningar.
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Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not
1
2,3
4
5

Kommunkoncernen
2019
2018
891,8
864,5
-2 965,5
-2 842,1
-193,6
-167,7
-2 267,3
-2 145,3

2019
655,0
-2 925,3
-71,0
-2 341,3

Kommunen
Budget 2019
553,3
-2 818,1
-72,6
-2 337,4

2018
663,5
-2 812,1
-65,8
-2 214,4

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

6
7

1 963,9
394,2
90,8

1 874,8
356,8
86,3

1 963,9
394,2
16,7

1 958,1
390,1
10,8

1 874,8
356,8
17,2

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

8
9

51,8
-48,4
94,2

16,9
-51,9
51,3

41,6
-5,8
52,5

16,4
-5,4
21,8

29,7
-4,8
42,1

94,2

51,3

52,5

21,8

42,1

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
mnkr
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd m.m
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen
2019
2018

Kommunen
2019

2018

10

8,0

8,2

8,0

8,2

11
12

5 330,9
103,9

4 823,1
100,7

1 695,6
96,6

1 606,4
91,1

13
14

42,2
48,3
5 533,3

42,0
54,3
5 028,3

654,7
471,2
2 926,1

654,7
471,1
2 831,5

15

26,9

28,1

26,9

28,1

16
17
18
19

19,1
219,4
118,5
231,7
588,7
6 148,9

13,8
288,4
90,1
240,9
633,2
5 689,6

19,1
241,5
118,5
152,6
531,7
3 484,6

13,8
273,3
90,1
149,6
526,8
3 386,4

94,2

51,3

1 811,2
1 905,4

1 747,8
1 799,1

52,5
16,5
1 887,2
1 956,3

42,1
16,5
1 831,3
1 889,9

22

32,9
3,9
36,8

31,6
10,5
42,1

32,9
32,9

31,6
31,6

23
24

3 506,0
700,7
4 206,7
6 148,9

3 168,3
680,1
3 848,4
5 689,6

931,2
564,3
1 495,5
3 484,6

893,6
571,3
1 464,9
3 386,4

25
26

382,6
154,2

395,9
155,2

382,6
2 729,0

395,9
2 429,9

20, 21
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Kassaflödesanalys
mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Övriga likviditetspåverkande poster
Poster som redovisas i annan sektion
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavgifter
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kommunkoncernen
2019
2018

Kommunen
2019

2018

Not
94,2
176,6
1,3
-15,2

53,6
159,6
4,5
-1,6

52,5
68,0
1,3
-9,7

42,1
64,0
2,7
-0,3

12,5
33,0
-0,4
72,4
374,4

8,7
70,1
0,2
-69,1
226,1

12,5
31,8
-0,4
-7,1
148,9

9,0
78,2
0,2
-64,4
131,5

1,4
-735,4
34,6
-702,3

-6,4
-525,5
10,4
0,1
-521,4

-1,4
-175,7
11,2
-166,0

-6,4
-284,8
1,4
0,1
-289,7

348,6
-30,0
318,6

485,0
-152,0
333,0

50
-30
20,0

185,0
-55,0
130,0

-9,2

37,7

3,0

-28,2

Likvida medel vid årets början

240,8

203,1

149,6

177,8

Likvida medel vid årets slut

231,6

240,7

152,6

149,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 8) samt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer
för kommunsektorns redovisning. Årsredovisningen är
upprättad i enlighet med LKBR och rekommendationer
utgivna av RKR samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, med
nedan redovisade undantag angående värdering av förråd
samt redovisning av finansiell leasing.

Ändrade redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR. Enligt
LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde istället för som tidigare till anskaffningsvärde.
Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde
och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip, vilket inneburit att de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 13,8 mnkr. Under 2018
har jämförelsetalen i resultaträkningen justerats med den
värdeökning som skedde under 2018 med 6,2 mnkr. I not
21 framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna. För att tydliggöra effekterna av de
ändrade redovisningsprinciperna återfinns i årets balansoch resultaträkning förutom omräknade jämförelsetal för
2018 även motsvarande uppgifter från 2018 års årsredovisning.
Under året uppgår orealiserade vinster till totalt 21,8
mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år
har omräknats enligt den nya principen.

Värderingsprinciper

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillfalla kommunen
samt att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
god redovisningssed och periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar. Investeringsinkomster i form av bidrag och avgifter (intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar) skuldförs och intäktsförs
i samma takt som investeringen förbrukas. Enligt den
nya rekommendation (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 kommer
därmed ses över under år 2020. Exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag uppgår till 44,1 mnkr i kommunen per 2019-12-31.
Fordringar har upptagits till de belopp med vilka de beräknas inflyta. Kundfordringar från 2018 och tidigare
betraktas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om inget annat anges nedan.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga fordringar och
skulder förfaller till betalning efter mer än tolv månader
efter balansdagen.

Sammanställd redovisning (koncernen)

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning
oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.
I den sammanställda redovisningen ingår sedan tidigare
år alla bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 %.
Enligt 9 kap. 14 § LKBR ska upplysning lämnas om vilka
kommunala koncernföretag som ingår i den kommunala
koncernen och skälen för detta. De kommunala koncernföretag som ingår i den kommunala koncernen är kommunens fastighetsbolag Ängelholmshemskoncernen.
För att ingå i de sammanställda räkenskaperna krävs ett
betydande inflytande, vilket definieras som >20% ägande
eller (enligt 2 kap. 5 § tredje stycket LKBR ska) – om
inflytandet inte är betydande – den juridiska personen
ändå anses vara ett kommunalt koncernföretag, om den
har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller
ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och
vars verksamhet är en kommunal angelägenhet, ska anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet. I
den sammanställda redovisningen ingår dock ej NSR AB
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen
har en ägarandel på 16% och inte heller Sydvatten där
kommunen har en ägarandel på 4,5%.
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Ängelholms kommun äger inga bolag där kommunen har
ett betydande inflytande, dvs. mer än 20 % och upp till 50
% av röstinnehavet i företagets beslutande organ.

tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.

Den kommunala koncernens sammansättning har inte
förändrats under räkenskapsåret.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 80 år.

Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen
tillämpas full konsolidering av kommunens helägda dotterbolag, vilket innebär att bolagens samtliga tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader redovisas i balans- och
resultaträkningen. Interna mellanhavanden samt interna
vinster inom kommunkoncernen har eliminerats. Ängelholmshemskoncernens bokslut används som underlag
för konsolidering av den sammanställda redovisningen.
Inga dotterbolag har förvärvats eller avyttrats under året.
Kassaflödesanalysen i den sammanställda redovisningen
är baserad på de rapporterade kassaflödesanalyserna för
de underliggande enheterna och med elimineringar för
interna transaktioner.
Kommunen och de kommunala bolagen kan tillämpa olika redovisning- och värderingsprinciper. Vid upprättande av kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd
redovisning, är det kommunala regelverket överordnat.
Bolagen har följt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av
över den närmst lägre avskrivningstiden. För tillgångar
där nyttjandeperioden styrs i avtal används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Avskrivningarna ska avspegla hur tillgångars värde och/eller
servicepotential förbrukas. Avskrivning sker från den tidpunkt då tillgången tas i bruk.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, exempelvis vid verksamhetsförändringar, teknikskiften och
organisationsförändringar. För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större reparations- eller ombyggnadsåtgärder
eller när halva respektive två tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd
avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid, om den
bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre,
ändras den normalt bara om det oavskrivna beloppet för
tillgången överstiger 500 000 kr.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om
minst ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt
klassificeras som anläggningstillgång. I anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång ingår kostnader
som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången
och en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar.

Avskrivningstider

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som
kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de härför sig
till.

Med markexploatering avses åtgärder att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga
bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande
gemensamma anordningar såsom gator, grönområden,
vatten och avlopp samt el-anläggningar.

Avskrivning

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På
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Maskiner och inventarier

3, 5, 10, 15, 20 år

Konst
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter (gator,
vägar, parker)

Obegränsad livslängd
15, 20, 25, 30, 33, 40, 45, 50, 60, 80 år
3, 10, 20, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år

Markreserv

Obegränsad livslängd

Exploateringsredovisning

De större pågående exploateringsprojekt och tillgångar i
ett exploateringsområde som kommunen har för avsikt
att fortsätta äga redovisas som anläggningstillgångar. Öv-
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riga tillgångar, till exempel tomtmark till försäljning (och
de kostnader som uppkommer för att få dem färdigställda) utgörs av omsättningstillgångar fram till försäljningstidpunkten.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut
redovisas som ansvarsförbindelse.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Under 2016 gjorde Ängelholms kommun en förtida inlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden på 245,0
mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt på 59,4
mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen skedde genom köp av en pensionslösning, vilket medför minskade
kostnader för pensionsutbetalningar under kommande
år. Redovisningsmässigt innebär inlösen av de intjänade
pensionsrätterna att kostnaden för framtida pensionsutbetalningar belastade 2016 och betraktades då som en
jämförelsestörande post.

Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per
affärsdagen.
Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas vid första
redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärv
av sådana tillgångar kostnadsförs då de uppkommer.
Efter första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring till verkligt värde i den mån det är förenligt
med 7 kap. 6 och 7 §§ LKBR. Förändringen i tillgångarnas verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen.
Detta innebär en ändring av redovisningsprinciper under
året, vilket förklaras närmre under rubriken Ändrade redovisningsprinciper.
Obligationer och andra räntebärande värdepapper som
kommunen har för avsikt att behålla fram till förfallodagen värderas till anskaffningsvärde i enlighet med vad
som anges nedan för finansiella tillgångar som inte innehas för att generera avkastning eller värdestegring.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i december 2019, i enlighet med
RKR R2 Intäkter.

Pensionsåtaganden

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den
s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Redovisning enligt blandmodellen innebär att pensioner, inklusive löneskatt, intjänade
till och med 1997 behandlas som en ansvarsförbindelse.
Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och
med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Pensionsförmåner, inklusive löneskatt, som intjänats från
och med 1998 redovisas årligen som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den
kommunala koncernen redovisas enligt K3.

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL utbetalas i sin
helhet till kommunens anställda för individuell placering.

Intern ränta

I den interna redovisningen belastas verksamheterna
med internränta som för 2019 uppgick till 1,50 %.

Extraordinära poster

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära.

VA-verksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten ingår i kommunens
samlade verksamhet. Särredovisning för VA-verksamheten har upprättas enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns tillgänglig hos
Ängelholms kommun och på kommunens hemsida.
Årets underskott i VA-verksamheten minskar tidigare års
överskott och nettot redovisas som kortfristig skuld. Den
kortfristiga skulden avser förutbetalda VA-avgifter från
abonnenterna.

Sammanfattning av avvikelser från god redovisningssed
Inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt bidrag från privata bidragsgivare
Med hänsyn till att beslut fattats sent under året har til�lämpningstidpunkten av rekommendation R2 Intäkter
skjutits fram och träder i kraft för räkenskapsåret 2020
och hanteringen av intäkter enligt ovan kommer därmed
ses över under år 2020. Exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag uppgår till
44,1 mnkr i kommunen per 2019-12-31.
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Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår ej NSR AB
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen
har en ägarandel på 16% och inte heller Sydvatten där
kommunen har en ägarandel på 4,5% då kommunen beslutat att avvakta hur praxis kommer utvecklas när det
gäller just bolag med mindre innehav som ingår i gruppen företag med särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.
Leasingavtal
Kommunen har tagit fram leasingkostnader för 2019 på
externa leasingavtal på grund av nya krav på redovisning
av leasingkostnader i not. Jämförelsesiffror för 2018 har
dock inte beräknats.
Avtalen avseende hyra av fastigheter från kommunens
helägda fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. För kommunkoncernen framgår däremot kommunens totala fastighetsinnehav. Då redovisningen av den
finansiella leasingen inom koncernen hade varit tidskrävande och upprättandet av den finansiella leasingen inte
bedöms ge mycket mer information för läsaren har beslut
tagit att inte upprätta detta. Kommunen följer därmed
inte Rådet för kommunal redovisnings rekommendation
R5 Leasing.
Förråd
Tillgångarna vid kommunens tre förråd uppgår totalt till
1,5 mnkr vid årsbokslutet och värderas till det inköpspris
som gällde vid senaste inköpstillfället. Denna rutin följer inte rekommendationen om att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet. Skillnaden i värderingsprincip av
förråden bedöms endast röra sig om oväsentliga belopp.
En upphandling pågår för att köpa in systemstöd för att
bland annat få fram korrekt lagervärde enligt lägsta värdets princip framöver.
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Kommunkoncernen

Kommunen

Not 2 Verksamhetens intäkter (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag från staten
EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljning av anläggningstillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA

10,8
194,9
292,5
172,4
79,3
101,3
15,3
1,5
23,7
891,8

10,3
183,7
249,6
208,2
1,7
76,1
88,5
24,7
0,9
20,7
864,5

10,8
194,9
67,0
172,4
79,3
101,3
15,3
1,5
12,4
655,0

10,3
183,7
64,9
208,2
1,7
76,1
88,5
24,7
0,9
4,4
663,5

Kommunkoncernen

Not 3 Jämförelsestörande poster (mnkr)
Försäljning av tomträtter
Övriga reavinster
SUMMA

Kommunen

2019

2018

2019

2018

0,6
6,4
7,0

10,3
3,0
3,0

0,6
1,5
2,1

10,3
0,9
11,2

Reavinst vid försäljning av fastigheter och tomtätter har påverkat årets resultat positivt med 7,0 mnkr i kommunkoncernen.

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 4 Verksamhetens kostnader (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Övriga kostnader
Avgår koncerninterna kostnader
Bolagens externa kostnader
SUMMA

-1 581,4
-117,4
-19,7
-17,7
-481,8
-237,8
-87,3
-87,9
-294,4
212,7
-252,9
-2 965,5

-1 518,6
-110,5
-15,0
-17,2
-453,4
-226,0
-80,8
-86,5
-304,1
234,0
-264,0
-2 842,1

-1 581,4
-117,4
-19,7
-17,7
-481,8
-237,8
-87,3
-87,9
-294,4

-1 518,6
-110,5
-15,0
-17,2
-453,4
-226,0
-80,8
-86,5
-304,1

-2 925,3

-2 812,1

Kommunkoncernen

Not 5 Avskrivningar (mnkr)
Immateriella anläggningar
Maskiner och inventarier
Byggnader och anläggningar
SUMMA

Kommunen

2019

2018

2019

2018

-0,9
-24,9
-167,8
-193,6

-0,2
-49,9
-117,6
-167,7

-0,9
-20,9
-49,2
-71,0

-0,2
-19,6
-46,0
-65,8

Kommunkoncernen

Not 6 Skatteintäkter (mnkr)
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
SUMMA

Kommunen

2019

2018

2019

2018

1 981,0
1,0
-18,1
1 963,9

1 883,4
-2,5
-6,1
1 874,8

1 981,0
1,0
-18,1
1 963,9

1 883,4
-2,5
-6,1
1 874,8
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Kommunkoncernen

Kommunen

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Övriga bidrag
SUMMA

295,3
85,6
-4,2
-23,2
29,6
11,1
394,2

285,7
83,5
-11
-29,6
6,5
21,7
356,8

295,3
85,6
-4,2
-23,2
29,6
11,1
394,2

285,7
83,5
-11
-29,6
6,5
21,7
356,8

Kommunkoncernen

Not 8 Finansiella intäkter (mnkr)
Utdelningar på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
SUMMA

Kommunen

2019

2018

2019

2018

5,5
0,6
45,6
51,8

15,7
0,2
1
16,9

11,2
0,2
30,2
41,6

21,4
0,1
8,2
29,7

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 9 Finansiella kostnader (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Räntor på långfristiga skulder
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
SUMMA

-47,0
-0,7
-0,7
-48,4

-50,6
-0,6
-0,7
-51,9

-4,4
-0,7
-0,7
-5,8

-3,5
-0,6
-0,7
-4,8

2019

2018

2019

2018

2,0
0,2
2,1

0,0
2,0
2,0

2,0
0,2
2,1

0,0
2,0
2,0

-0,1
-0,4
-0,5

0,0
-0,1
-0,1

-0,1
-0,4
-0,5

0,0
-0,1
-0,1

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)

1,6
5,1

1,8
11,2

1,6
5,1

1,8
11,2

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde

6,4
1,4
7,9

0,0
6,4
6,4

6,4
1,4
7,9

0,0
6,4
6,4

-0,1
-1,4
-1,5

0,0
-0,1
-0,1

-0,1
-1,4
-1,5

0,0
-0,1
-0,1

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)

6,4
5,7

6,4
7,8

6,4
5,7

6,4
7,8

Immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

8,4
1,6
-2,0
8,0

0,0
8,4
-0,2
8,2

8,4
1,6
-2,0
8,0

0,0
8,4
-0,2
8,2

Kommunkoncernen

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar (mnkr)
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Ingående ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
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Kommunkoncernen

Kommunen

Not 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Markreserv och tomtmark
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets slut

428,4
5,5
-2,2
431,8

423,2
5,5
-0,3
428,4

191,2
5,5
-2,2
194,6

186,0
5,5
-0,3
191,2

Verksamhetsfastighet
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar m.m.
Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljningar
Redovisat värde vid årets slut

2886,2
201,1
30,2
11,8
-130,5
-25,3
2973,4

2 845,8
153,1
1,6
-105,9
-8,4
2 886,2

139,2
7,4
30,2
-9,0
167,7

139,1
6,5
1,5
-7,9
139,2

VA-anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar m.m.
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

508,8
3,9
82,7
-18,4
577,1

485,1
7,0
33,8
-17,1
508,8

508,8
3,9
82,7
-18,4
577,1

485,1
7,0
33,8
-17,1
508,8

Publika fastigheter
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar m.m.
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

463,0
22,6
51,1
-18,2
518,5

420,8
9,3
52,5
-19,6
463,0

462,9
22,6
51,1
-18,2
518,4

420,8
9,3
52,5
-19,6
463,0

2,8
-0,2
2,6

3,0
-0,2
2,8

2,8
-0,2
2,6

3,0
-0,2
2,8

Övriga fastigheter
Redovisat värde vid årets början
Omklassificeringar m.m.
Redovisat värde vid årets slut

14,0
-10,9
3,1

14,0
14,0

14,0
-10,9
3,1

14,0
14,0

Pågående exploatering
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar m.m.
Redovisat värde vid årets slut

52,4
14,5
6,0
72,9

21,3
31,1
52,4

52,4
14,5
6,0
72,9

21,3
31,1
52,4

467,5
606,8
-320,0
-2,9
751,4

256,3
305,1
-93,6
-0,3
467,5

235,0
89,5
-162,5
-2,9
159,1

120,8
208,1
-93,6
-0,3
235,0

5 330,9

4 823,1

1 695,6

1 606,4

25,2

24,7

24,1

22,2

Fastigheter för annan verksamhet
Redovisat värde vid årets början
Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

Pågående ny, till och ombyggnad
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar m.m.
Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets slut
Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)
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Not 12 Maskiner och inventarier

2019

2018

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Utgående anskaffningsvärde

208,8
28,9
-0,2
-0,1
0,2
237,7

271,6
26,5
-0,1
-90,5
1,3
208,8

165,3
27,2
-0,2
0,2
192,6

229,6
24,9
-0,1
-90,4
1,3
165,3

Ingående avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

-108,1
0,1
0,1
0,0
-26,0
-133,8

-173,6
0,1
90,0
0,0
-24,5
-108,1

-74,2
0,1
-21,9
-95,9

-143,5
0,1
89,9
0,0
-20,6
-74,2

103,9
8,9

100,7
8,3

96,6
8,5

91,1
7,7

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Kommunkoncernen

Not 13 Aktier, andelar och bostadsrätter (mnkr)

2019

Kommunen
2018

2019

2018

612,6
612,6

612,6
612,6

26,0
9,6
0,8
0,1
1,1
4,4
42,0
42,0

26,0
9,6
0,8
0,1
1,1
4,4
42,1
654,7

26,0
9,6
0,8
0,1
1,1
4,4
42,1
654,7

2018

2019

2018

26,5
22,5
5,3
54,3

439,3
26,5
5,3
471,2

439,3
26,5
5,3
471,1

2019

2018

2019

2018

26,9
26,9

28,1
28,1

26,9
26,9

28,1
28,1

Koncernföretag
AB Ängelholmshem
Summa koncernföretag
Övriga innehav
Sydvatten AB
Arenabolaget i Ängelholm AB
NV Skånes Renhållnings AB (NSR)
Ängelholms Näringsliv AB
Komuninvest ek förening
Bostadsrätter
Summa övriga innehav
SUMMA

26,0
9,6
0,8
0,1
1,1
4,5
42,2
42,2

Kommunkoncernen

Not 14 Långfristiga fordringar (mnkr)
Utlåning till koncernbolag
Aktieindexobligation
Övrig långfristig fordran
Kommuninvest, förlagslån
SUMMA

2019
26,5
16,5
5,3
48,3

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur (mnkr)
Bidrag till pågatågsstation Barkåkra
SUMMA

Kommunen

Bidrag till statlig infrastruktur avseende Pågatågsstation i Barkåkra. Löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp.
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Not 16 Förråd m.m. (mnkr)
Förråd
Intraprenads förråd
Ingående värde
Omklassificering till anläggningstillgångar
Årets utgifter
Årets inkomster
Summa Exploateringsredovisning
SUMMA

Kommunen

2019

2018

2019

2018

1,5
12,6
74,7
31,9
-101,7
17,6
19,1

1,2
14,7
-12,0
36,0
-26,1
12,6
13,8

1,5
12,6
74,7
31,9
-101,7
17,6
19,1

1,2
14,7
-12,0
36,0
-26,1
12,6
13,8

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 17 Kortfristiga fordringar (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Kundfordringar
Fordringar hos staten
Mervärdesskatt
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
varav fastighetsavgift/skatteintäkter
SUMMA

39,4
15,2
24,9
28,6
90,6
20,7
41,8
219,4

43,8
25,0
24,2
50,0
89,4
56,0
39,0
288,4

19,6
15,2
24,9
37,4
90,6
12,0
41,8
241,5

33,9
24,0
24,2
50,0
89,4
51,8
39,0
273,3

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 18 Kortfristiga placeringar (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Aktie- och obligationsfonder
SHB Depå
DNB Depå
Catella
SPP Obligationsfond
SPP Grön Obligationsfond
SPP Sverige Plus
SUMMA

44,2
13,1
15,2
15,3
30,7
118,5

20,2
3,5
16,4
15,0
15,0
20,0
90,1

44,2
13,1
15,2
15,3
30,7
118,5

20,2
3,5
16,4
15,0
15,0
20,0
90,1

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 19 Kassa och bank (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Bank, koncernkonto
Bank, koncernkonto, pensionsmedel
Bank, koncernkonto, bolagens behållning
SUMMA

152,6
0,1
79,0
231,7

147,0
2,7
91,2
240,9

152,6
0,1
152,6

146,9
2,7
149,6

Övrigt eget
kapital

Summa eget
kapital

1 782,6

1 850,4

1 782,6

1 850,4

Not 20 - Förändring eget kapital
Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning
Justeringar ändrade redovisningsprinciper
- Omvärdering till verkligt värde
Dispositioner föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets resultat
51,3

Resultatutjämningsreserv
16,5

6,2

57,5

16,5
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Not 21 Eget kapital (mnkr)

Kommunen

2019

2018

2019

2018

1799,1
13,9
94,2
-1,7
1 905,4

1747,8

1 889,9
13,9
52,5
1956,3

1 847,8

16,5
1 939,7

16,5
1 873,4

Avstämning mot kommunallagens balanskrav
Ingående resultat att återställa
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

0,0
52,5
-2,1
-21,8
28,6

0,0
42,1
-11,2
30,9

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

28,6

30,9

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
Årets resultat
Justeringar i eget kapital
Utgående eget kapital

51,3
1 799,1

därav Resultatutjämningsreserv
därav Övrigt eget kapital

42,1
1889,9

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde istället för som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär
att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget kapital som en följd av byte
av redovisningsprincip. Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde istället för som tidigare till anskaffningsvärde.
Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget kapital
som en följd av byte av redovisningsprincip.
Införandet av ny lag har även inneburit att omräkning till verkligt värde (13,8 mnkr) har skett av finansiella instrument i jämförelsesiffrorna
(ingående balans 2018-12-31) vilket redovisas mot eget kapital 2018-12-31. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya
principen.
Under året uppgår orealiserade vinster till totalt 21,8 mnkr, vilket har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat.
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

Kommunkoncernen

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser (mnkr)
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt
Nyintjänad pension varav
- förmånsbestämd ålderspension
- särskild avtalspension
- övrigt
Årets utbetalningar
Ränte - och basbeloppsuppräkning
Övrig post
Förändring av löneskatt
SUMMA
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2019

2018

2019

2018

31,6

29,2

31,6

29,2

1,3
0,8
-1,2
0,8
-0,4
32,9

2,8
0,5
-1,9
0,6
-0,3
0,7
31,6

1,3
0,8
-1,2
0,8
-0,4
32,9

2,8
0,5
-1,9
0,6
-0,3
0,7
31,6

NOTER

Kommunkoncernen

Not 23 Långfristiga skulder (mnkr)

Kommunen

2019

2018

2019

2018

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde
Nya investeringsbidrag under året
Reultatförda investeringsbidrag
Summa förutbetalda investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt snitt)

37,1
8,1
-1,1
44,1
41,2

31,0
6,9
-0,9
37,1
42,6

37,1
8,1
-1,1
44,1
41,2

31,0
6,9
-0,9
37,1
42,6

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde
Nya anslutningsavgifter under året
Resultatförda avgifter
Summa förutbetalda anslutningsavgifter
Återstående antal år (vägt snitt)

64,0
12,5
-1,9
74,6
40,1

57,5
8,7
-2,1
64,0
31,5

64,0
12,5
-1,9
74,6
40,1

57,5
8,7
-2,1
64,0
31,5

2,5
2,5
121,2

2,5
0,0
0,0
2,5
103,6

2,5
2,5
121,2

2,5
0,0
0,0
2,5
103,6

810,0
2 574,7
3 384,7
3 506,0

790,0
2 274,7
3 064,7
3 168,3

810,0

790,0

810,0
931,2

790,0
893,6

Kommunen
2019
24,7
50,6
37,7
1,9

2018
27,8
29,1
70,9
2,4

Förutbetalda gatukostnadsersättningar, ingående värde
Nya gatukostnadsersättningar under året
Resultatförda gatukostnadsersättningar
Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar
Summa förutbetalda intäkter
Långfristiga lån, kommunen
Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem
Summa långfristiga lån
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förfallotid på upplåning
Andel som förfaller inom 1 år (%)
Andel lån på mellan 0-2 år (%)
Andel lån på 2 år och uppåt (%)
Genomsnittlig återstående löptid (år)
Övriga uppgifter kring låneskuld
Genomsnittsränta inkl ränteswapar (%)
Ränteförändring +/- 1% (mnkr)

Kommunkoncernen
2019
2018
36,8
18,7
65,0
49,3
32,2
50,3
1,8
1,9

1,4
15,9

1,9
17,7

0,5
8,1

0,4
7,9

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierat med
hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 24 Kortfristiga skulder (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Leverantörsskulder
Personalens skatter
Arbetsgivaravgifter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
därav upplupna löner
därav semesterlöneskuld
därav sociala avgifter
därav pensioner,avgiftsbestämnd del
därav löneskatt pensioner
därav räntekostnader
Förutbetalda intäkter
därav förutbetalda VA-avgifter
SUMMA

204,6
24,6
36,0
14,3
316,3
16,0
78,1
30,3
2,5
18,1
2,3
104,9
7,3
700,7

336,0
19,2
34,3
1,4
218,8
15,9
79,5
30,8
1,9
14,2
6,1
70,3
7,9
680,1

166,2
24,6
36,0
1,0
316,3
16,0
78,1
30,3
2,5
18,1
2,3
20,1
7,3
564,3

259,3
23,1
34,3
0,7
203,5
15,2
76,2
29,1
1,9
13,3
1,9
50,4
7,9
571,3
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Kommunen

Not 25 Ansvarsförbindelse för pensioner och
liknande förpliktelser (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Övrig post
Förändring av löneskatt
Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998

395,9
13,0
-28,2
1,9
382,6

423,9
9,0
-27,3
-9,5
-0,2
395,9

395,9
13,0
-28,2
1,9
382,6

423,9
9,0
-27,3
-9,5
-0,2
395,9

2
0

1
0

2
0

1
0

98,0

98,0

98,0

98,0

Övriga upplysningar om pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän
Aktualiseringsgrad (%)
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se not 1.

Kommunkoncernen

Not 26 Borgensåtagande (mnkr)

2019

Kommunen
2018

Koncernföretag
AB Ängelholmshem
Summa koncernföretag

2019

2018

2 574,8
2 574,8

2 274,7
2 274,7

Övriga företag
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
Sydvatten
Summa övriga företag

26,8
89,3
116,1

30,0
85,9
115,9

26,8
89,3
116,1

30,0
85,9
115,9

Egna hem och småhus (förlustansvar)
Föreningar
Idrottsföreningar/anläggningar
Övriga föreningar
Summa föreningar
SUMMA

37,4
0,7
38,1
154,2

38,3
1,0
39,3
155,2

37,4
0,7
38,1
2 729,0

38,3
1,0
39,3
2 429,9

Ängelholms kommun har i juni 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att
per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563
304 kronor. Ängelholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 445 257 866 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 3 457 704 651 kronor.
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Kommunen

2019

2019

15,5
15,4
30,8

15,5
15,4
30,8

52,4
114,1
68,4
234,9

52,4
114,1
68,4
234,9

Not 27 Leasingavgifter lös egendom (mnkr)
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år
SUMMA
Leasingavgifter Lokaler
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år
SUMMA

Kommunkoncernen

Not 28 Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision (mnkr)
Kostnader för räkenskapsrevision

Kommunen

2019

2018

2019

2018

0,9

0,7

0,3

0,1

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.
Den totala kostnaden för revision uppgår till 0,3 mnkr, varav kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår till 0,3 mnkr.

Kommunkoncernen

Not 29 Justering för ej likviditetspåverkande poster (mnkr)
Avskrivningar
Nedskrivningar
Övriga ej likvitetspåverkande poster
SUMMA

Kommunen

2019

2018

2019

2018

192,02
1,57
-16,94
176,6

167,1
0,22
-7,7
159,6

69,41
1,57
-2,98
68,0

65,61
0,22
-1,81
64,0

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 30 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den
löpande verksamheten (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Utbetalning av avsättningar för pensioner
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)
SUMMA

1,32
-0,04
1,3

2,7
1,7
4,5

1,32
-0,04
1,3

2,7
-0,1
2,7

Not 31 Poster som redovisas i annan sektion (mnkr)

2019

2018

2019

2018

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

-15,2

-1,6

-9,7

-0,3

Kommunkoncernen

Kommunen

Not 32 Upplysning om upprättad särredovisning
Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten i kommunen enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Särredovisning (Årsrapport Vatten och avlopp Ängelholms kommun) finns tillgänglig hos Ängelholms kommun, telefonnummer
0431-870 000 och på kommunens hemsida.
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Särskilda upplysningar koncern 2019
Bidrag, tillskott och utdelningar
Enhet
mnkr
Ängelholms kommun
- AB Ängelholmshem
- AB Ängelholmslokaler
- AB Ängelholmsstruktur

Ägartillskott
Givna
Mottagna

Koncernbidrag
Givna
Mottagna
40,0

Utdelning
Givna
Mottagna
5,6
5,6

40,0

Kostnader, intäkter, räntor fordringar och skulder
Enhet
mnkr
Ängelholms kommun
- AB Ängelholmshem
- AB Ängelholmslokaler
- AB Ängelholmsstruktur

52

Försäljning
Räntor
Köpare
Säljare Kostnader
85,2
85,2

Intäkt

Lån
Givare Mottagare

Borgen
Givare Mottagare
8,0
6,2
1,8

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR KONCERN
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Driftredovisning
Driftredovisningens uppbyggnad
Varje år bestämmer kommunledningen en tidplan för hur
budgetprocessen ska genomföras. Ekonomichefen ansvarar för att lämna de anvisningar om förutsättningar och
annat som behövs för att processen ska fungera.
Med utgångspunkt i kommunens mål, föregående års resultat, befolkningsutveckling och andra förutsättningar
samt det beräknade finansiella utrymmet förs en dialog
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Denna dialog ska
starta i början av året före budgetåret och syfta till att fånga
upp politiska prioriteringar, volym- och verksamhetsförändringar samt investeringsbehov. Efter denna dialog beslutar kommunfullmäktige, efter beredning i kommunstyrelsen, om budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska innehålla
ramar för nämndernas drift- och investeringsbudgetar och
förslag till utvecklingsmål.
På grundval av detta beslutar nämnderna om sina budgetar
inklusive utvecklingsmål. Kommunstyrelsen upprättar senast i oktober ett slutligt förslag till budget som överlämnas för beslut till kommunfullmäktige.
I kommunstyrelsens förslag till budget ska ingå förslag på
kommunfullmäktiges mål, skattesats, övrig finansiering,
eventuella uttag från resultatutjämningsreserv, drift- och
investeringsbudgetar för varje nämnd, exploateringsbudget, förändrade taxor/avgifter, kvalitetsdeklarationer samt
uppdrag till styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige
fastställer slutligen den totala budgeten för kommunen.
För de skattefinansierade verksamheterna tilldelar kommunfullmäktige i sin driftbudget varje nämnd/styrelse
ett nettoanslag, en budgetram. Budgetramen per nämnd/
styrelse utgör, om inte annat framgår av kommunfullmäktiges budget, anslagsbindningsnivån. Tilldelad budgetram
är den yttre ramen inom vilken verksamheterna ska bedrivas. Nämndernas budget ska vara uppdelad på intäkter
och kostnader per verksamhetsområde (verksamhetschef).
Förändring i kapitalkostnader justeras normalt i respektive nämnds ram. Kommunfullmäktige kan dock besluta att
bevilja investeringsmedel utan åtföljande kompensation
för kapitalkostnader, i vilket fall nämnden ska rymma de
ökade kostnaderna inom befintlig ram.
Vatten- och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och
dess kostnader ska över tid täckas av taxor och avgifter.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer
till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört
med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast
innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen
påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns
det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.
Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:
Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. För de flesta anställda kalkyleras
personalomkostnaderna schablonmässigt till 38,88 % av
lönekostnaden. För förtroendevalda och uppdragstagare
är motsvarande procentsats 31,42 %.
Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde
och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt
beräknade räntan har satts till 1,5 %. För information om
avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.
Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens
olika verksamheter genom interndebitering är följande:
Hyreskostnader: Internhyran utgörs av fastighetsenhetens självkostnad.
Städ: Debitering sker av kommunens Lokalvårdsservice
till självkostnad, beräknad på självkostnad per lokal.
Måltider: Debitering sker av kommunens Måltidsservice
till självkostnad, beräknad på portionspris.
IT: Debitering sker för kommunövergripande IT-kostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till självkostnad.
Kostnaden fördelas utifrån antalet datorer.
Telefoni: Debitering sker för kommunövergripande telefonikostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till
självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet telefoner.
Även andra interna debiteringar sker men dessa uppgår
inte till några betydande belopp.
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Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals timkostnader.
All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag.

Budgetavvikelser, driftredovisning
Kommunens resultat uppgår till 52,5 mnkr, att jämföra
med budgeterat resultat om 21,8 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 30,7 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 13,2 mnkr medan de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv
avvikelse om 17,5 mnkr. Den skattefinansierade verksamhetens intäkter i driftsredovisningen uppgår till 1 250,4
mnkr medan kostnaderna uppgår till 3 459,0 mnkr. Nettokostnaden uppgår således till 2 299 mnkr.
Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och
avlopp uppvisar ett underskott på -0,7 mnkr för året. Underskottet för vatten- och avloppsverksamheten minskar
därmed skulden till abonnenterna avseende förutbetalda
avgifter inom VA-verksamheten till 7,3 mnkr. Verksamhetens intäkter i driftsredovisningen uppgår till 90,4 mnkr
medan kostnaderna uppgår till 91,1 mnkr. Nettokostnaden
uppgår således till 0,7 mnkr. VA-verksamheten redovisas
mer utförligt i en separat årsrapport.
Budgetavvikelser
mnkr
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
Miljö- och tillståndsnämnden
Familje- och utbildningsnämnd
Nämnden för omsorg och stöd
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och
fritid
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa
Kommunövergripande/finansiering
Summa skattefinansierad
verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden, VA
Summa avgiftsfinansierad
verksamhet
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Utfall
2019-12-31

Budget
Avvikelse
helår 2019

-182,6
-10,6
-1 078,2
-787,8
-94,5

-185,4
-10,7
-1 067,4
-788,1
-96,1

2,8
0,1
-10,8
0,3
1,6

-132,6

-133,5

0,9

-7,6
-0,4
-4,7
-2 299,0
2 351,5

-26,3
-0,5
-4,2
-2 312,2
2 334,0

18,7
0,1
-0,5
13,2
17,5

52,5

21,8

30,7

-0,7

-3,0

2,3

-0,7

-3,0

2,3

51,8

18,8

33,0

Nedan redovisas budgetavvikelserna för Kommunfullmäktige, Valnämnd samt kommunövergripande poster
och finansförvaltning. Övriga budgetavvikelser finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Där framgår också
respektive nämnds kostnader och intäkter. Eftersom kommunen har en ny organisation med nya nämnder från och
med år 2019 saknas jämförelsesiffror från föregående år.

Kommunfullmäktige (+18,7 mnkr)

Kommunfullmäktige har en positiv avvikelse mot budget
till följd av att reserver för verksamhetsområdet Funktionsstöd, 9,6 mnkr, och för huvuduppdrag Lärande och familj,
9,1 mnkr, inte är fördelade. För de tillfälliga beredningarna
redovisas också ett överskott om 0,5 mnkr eftersom ingen tillfällig beredning tillsattes under 2019. Även de fasta
beredningarna genererar ett överskott om 0,3 mnkr då de
endast har bemannats av presidierna delar av året. Kommunfullmäktige belastas av driftskostnader för gamla Parkskolan och Vårdskolan om -0,8 mnkr i avvaktan på försäljning/rivning.

Valnämnden (+0,1 mnkr)

Efter avslutat val till Europaparlamentet blir överskottet
mot budget 0,1 mnkr. Kostnaderna är till stor del finansierade av riktade statsbidrag.

Kommunövergripande poster och finansiering
(17,5 mnkr)

Kommunens skatter och generella statsbidrag uppgick till
2 358 mnkr för 2019. Det är 9,8 mnkr högre än budgeterat
och 126 mnkr högre än för 2018.
Värdeförändringarna för kommunens finansiella placeringar och utdelningar från aktiefonder uppgår till 22,0
mnkr för kommunens pensionsmedel. Eftersom endast 0,5
mnkr har varit budgeterat är den positiva avvikelsen mot
budget 21,5 mnkr. Överskott finns också på grund av att
överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgick till 5,4
mnkr att jämföra med budgeterade 2,5 mnkr samt att utdelningen från Ängelholmshem blev 5,6 mnkr mot budgeterade 5,0 mnkr. Den interna intäktsräntan för kommunens
aktiverade investeringar uppgick under året till 14,6 mnkr
vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat.
Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsområden har givit överskott om sammanlagt 13,6 mnkr. Huvuddelen av vinsterna är kopplade till försäljning av ”Scantomten” (11,1 mnkr). Vinsterna är något lägre än 2018 då de
landade på 23,1 mnkr.
Kommunens pensionskostnader överstiger budgeten med
sammanlagt -18,8 mnkr, vilket i huvudsak beror på högre
kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen. Negativa avvikelser mot budget finns också för arbetsgivaravgifter och personalomkostnader om -3,7 mnkr och för
förändringen av semesterlöneskulden om -2,6 mnkr.
En kostnad för ventilationsåtgärder i stadshuset för att förbättra inomhusmiljön belastar resultatet med -1,7 mnkr. Kostnader för ombyggnation av ersättningslokalen (Läroverket 6)
under Stadsbibliotekets renovering uppgår till -2,3 mnkr och
kostnader för förberedelse av rivning av gamla Vårdskolan och
Intraprenads gamla lokaler uppgår till -1,2 mnkr.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisningens
uppbyggnad
Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om en investeringsbudget för det kommande året och en plan för
de två närmast påföljande åren. Efter årsbokslutet ska
nämnd lämna förslag till kommunstyrelsen om ombudgetering av medel för projekt som inte avslutats. Därefter
fattar kommunfullmäktige beslut om att revidera investeringsbudgeten för innevarande år.

Investeringsnivån för 2019 är betydligt lägre än för 2018
(262,5 mnkr) och än för 2017 (292,2 mnkr). Investeringar
i Avloppsreningsverket som gjordes 2018 var 29 mnkr
högre än för 2019. Stora investeringar gjordes även 2018
i pumpstationen vid Pyttebron (21,5 mnkr) samt i ombyggnationer runt Villanskolan (20,1 mnkr). År 2017
gjordes stora inköp av mark om sammanlagt 78 mnkr.
Investeringar
mnkr

250

209,7

Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt, om
inte annat anges i kommunfullmäktiges beslut. Mindre
investeringar som sammantaget understiger 500 000 kr
per projekt kan samlas under en post benämnd ”Mindre investeringar”. Dessa behöver alltså inte specificeras.
Därigenom ökar nämndernas flexibilitet att hantera och
prioritera oförutsedda investeringsbehov under löpande
budgetår. Budgeterade mindre investering får högst uppgå till 3 000 000 kr per nämnd.

200

Kommunfullmäktige kan i sitt budgetbeslut anvisa krav
på starttillstånd (igångsättningsbeslut) för vissa större
projekt. Ett sådant starttillstånd beslutas i så fall av kommunstyrelsen.

I tabellen nedan redovisas investeringsnivå och budgetavvvikelse för respektive nämnd. I verksamhetsberättelserna finns mer att läsa om varje nämnds investeringsredovisning.

För att ett föreslaget investeringsprojekt skall bli föremål
för beslut i kommunfullmäktige måste preliminära förkalkyler av investeringsutgifter och driftkostnader upprättas av ansvarig nämnd. Dessa kalkyler ska åtföljas av
en beskrivning av projektets innehåll, syfte och tidplan,
samt av konsekvenserna för nämndens driftbudget.
Nämnd/styrelse kan under löpande budgetår inom ramen för sin totala investeringsbudget omdisponera medel
(upp till 1 000 000 kr från varje enskilt projekt) till annat
befintligt projekt.

Investerings- och
exploateringsverksamhet
Helårsutfallet för årets investeringar uppgår till 148,1
mnkr, vilket är 82,3 mnkr lägre än budgeterat. Investeringsbudgeten för 2019 uppgick totalt till 230,4 mnkr efter Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera medel
från år 2018 samt att tilläggsbudgetera medel för IT-säkerhet. Avvikelsen mot budget för de skattefinansierade
investeringarna uppgår till 51,1mnkr. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten uppgår avvikelsen till 31,2 mnkr.

56

157,6

150
105,8

100
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0

65,8 60,0

109,8

104,9
82,5

77,9

78,8

53,2

2014
2015
2016
Skattekollektiv

69,3

2017
2018
2019
Avgiftskollektiv

Nettoinvestering per styrelse/nämnd
mnkr
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
Miljö- och tillståndsnämnden
Familje- och utbildningsnämnd
Nämnden för omsorg och stöd
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och
fritid
Summa skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden, VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

Utfall
Budget
2019-12-31 helår 2019

Avvikelse

8,9
0,2
14,3
2,3
48,6

24,9
0,2
15,2
5,3
74,0

16,0
0,0
0,9
3,0
25,4

4,5

10,3

5,8

78,8

129,9

51,1

69,3

100,5

31,2

69,3

100,5

31,2

148,1

230,4

82,3

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter om 31,9
mnkr och 101,7 mnkr i inkomster. Nettoinkomsterna
uppgår således till 69,8 mnkr. Av inkomsterna kommer
85,2 mnkr från försäljningen av ”Scantomten”.
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De budgeterade nettoinkomsterna var 143,4 mnkr. Att
nettoinkomsterna blir lägre än budgeterat beror främst
på att försäljningen av Rönnen 1 faller ut först efter årsskiftet samt att försäljningen av Ängelholm 5:3 (Angela)
inte längre är aktuell.

Större investeringsprojekt i kommunala
bolag

I år har inga projekt med investeringar på mer än 50
mnkr avslutats i Ängelholmshemskoncernen. Däremot
pågår följande projekt:
Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala bolag,

Ängelholmshems enda projekt som överstiger 50 mnkr

och dessutom bolagets enskilt största pågående projekt
är Nya Saftstationen med en budget på 815 mnkr. Projektet omfattar 270 hyreslägenheter, LSS-boende samt kommersiella lokaler och byggs vid stationsområdet i centrala
Ängelholm. Inflyttning av första etappen planeras till våren 2021 och resterande under våren 2022.
Ängelholmslokaler har ett stort pågående projekt som
påbörjades 2019 och det är byggnationen av den nya Villanskolan. Den nya skolan byggs för 635 elever och innefattar även en ny idrottshall med plats för 250 åskådare.
Skolan beräknas vara färdigställd 2021.

pågående projekt
Beslutad
totalutgift

Ackumulerat
utfall tom
2019-12-31

Avvikelse

AB Ängelholmshem
Nya Saftstationen

815,0

257,3

557,7

AB Ängelholmslokaler
Villanskolan

311,0

83,3

227,7

Investeringsprojekt över 10 mnkr i kommunen
Färdigställda projekt under 2019
Total
budget

Ackumulerat
utfall tom
2019-12-31

Avvikelse

Budget
2019

Utfall Avvikelse
2019

92597 - Anläggning nya träningsplaner

43,9

53,4

-9,5

0,0

0,0

99120 - SPU1 Pumpstation Pyttebron

34,8

29,8

5,0

3,1

2,6

0,5

91960 - Ombyggnad runt Villanskolan

24,0

26,4

-2,4

1,1

3,2

-2,1

93937 - Gatu- och VA-arbeten Östra Järnvägsgatan
m.fl.

15,3

14,6

0,7

8,9

7,7

1,2

Total
budget

Ackumulerat
utfall tom
2019-12-31

Beräknad
totalutgift

Beräknad
avvikelse

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse

152,5

126,0

150,5

2,0

64,9

46,0

18,9

Samhällhällsbyggnadsnämnden
0,0

Pågående projekt

Samhällhällsbyggnadsnämnden
99116 - Avloppsreningsverk
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Kommunstyrelsen
Målredovisning
Medborgarfokus

Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.

Totalt har nu Ängelholms kommun cirka 60 e-tjänster vilket gör att våra medborgare genom en gemensam portal
kan sköta en mängd olika ärenden via kommunens hemsida. Medborgarförslaget har bytt namn till Ängelholmsförslaget och där kan medborgare nu på ett enklare sätt
lämna in förbättrings- och utvecklingsförslag via datorn.
Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

Under året har 40 praktikplatser erbjudits inom Jobb i
Ängelholm och som extratjänster i kommunens olika
verksamheter. Dessutom finns 60 praktikplatser inom utbildningar för undersköterska, säljare och frisör som upptas av elever från Vuxenutbildningen.
Verksamheten utvecklar en hållbar integration för
alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.

Förutom att bidra med arbetsträning, arbetsprövning,
motivationsträning, CV-skrivning, hälsoutbildning och arbetsmarknadskunskap deltar Vuxenutbildning och arbetsmarknad i flera projekt. Bland annat JagKan, FINSAM,
ESF-projektet Talangjobb och Halv Femme.
Effektiva verksamheter

Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.

Nya lagkrav kräver att samtliga leverantörer till offentlig
sektor måste skicka fakturor via digitala system. Genom
utbildningsinsatser förenklades omställningen och över
95% av fakturorna är idag e-fakturor. Under året infördes
även digital ansökan om försörjningsstöd.
Kommunkoncernens
lokalförsörjningsprocess
ska säkerställas så att lokaler är färdigställda enligt beslutad plan.

Under året har Tallbitens och Ekens förskola som planerat tagits i bruk och Intraprenads verksamhet har flyttat
till nya lokaler. Därutöver har paviljonglösningar för både
för- och grundskola etablerats för att kortsiktigt lösa behovet av verksamhetslokaler.
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Samhällsutveckling

Ängelholm arbetar offensivt för att ge de bästa
förutsättningarna för näringslivet.

Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat visar att
Ängelholm hamnar på plats 17 bland Sveriges 290 kommuner. Ängelholm stiger i samtliga områden som baserar
sig på enkätsvar förutom tillgång till kompetens som sjunkit stadigt sedan 2016. För andra året arrangerades Ängelholms jobbmässa Jobb 19 som är ett samarbete mellan
kommun, näringsliv och arbetsförmedling.
Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %.

Under året ökade befolkningen med 345 invånare vilket
motsvarar 0,8%. Under de närmaste två åren förväntas
befolkningen årligen öka med cirka 500 personer årligen.
Medskapande medarbetare

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.

Samtliga nya medarbetare i kommunen har erbjudits heltidsanställning vid nyrekrytering. Inom projektet Heltid
som norm arbetar flera verksamheter med att förändra
sin verksamhet så att fler medarbetare, om de själva vill,
ska kunna arbeta heltid. Andelen som arbetar heltid ökade
från 62 % 2018 till 65 % 2019.
Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Under året har sjukfrånvaron i kommunen sjunkit från 5,4
% 2018 till 5,0 % 2019 och det har även skett ett trendbrott när personalomsättningen sjunkit till 8,3 %. Under
året har introduktionsprocessen utvecklats med nya delar
samt att det agila arbetsättet har stärkts med en ny checklista.

Årets verksamhet
2019 sjösattes en ny politisk organisation och för kommunstyrelsen har detta inneburit nya arbetssätt med fokus
på ledning och styrning av hela den kommunala verksamheten. Fyra olika utskott har arbetat med beredningen av
ärenden till kommunstyrelsen, däribland ett utskott för
arbetsmarknadsfrågor och ett utskott för samverkan med
övriga nämnder.
Under året har kommunstyrelsen fattat beslut i flera ärenden som har pågått under lång tid, bland annat att ett nytt
stadshus ska uppföras på stationsområdet, en avsiktsförklaring om Ängelholms arenastad och en planering för
upprustning av särskilda boenden i kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN

Bild Sedan årsskiftet har 136 utvecklingsideér och förslag på förändringar lämnats in via den digitala tjänsten Ängelholmsförslaget.

Utmärkelser som uppmärksammas

reserverats. I syfte att renodla kommunens lokalbestånd
har flera fastigheter försålts. Bland dessa kan nämnas den
så kallade Läkarvillan och Nallens förskola som bedrivs
av en fristående förskola. I början av året blev det klart att
Midroc vunnit markanvisningstävlingen för Parkskolan.

Ängelholms kommun deltar i linje med planen för Trygghet och Säkerhet i projekt Effektiv samordning för
trygghet som initierats och drivs av Länsstyrelsen Skåne.
Kommunen fick under Sveriges kommuner och regioners
demokratidag motta en utmärkelse av Peter Örn, ordförande i regeringens demokratikommitté för arbetet mot
hat, hot och våld mot våra förtroendevalda.

Nya lokaler för flera verksamheter

Ängelholm var en av fem kommuner som 2019 nominerades till Årets Kvalitetskommun. I november medverkade
Ängelholm vid Kvalitetsmässan i Göteborg med en egen
monter och med två egna seminarier.

Återigen har Kundtjänst hamnat i topp i den årliga servicemätningen som Sveriges kommuner och regioner genomför. 2019 hamnade vi på tredje plats av alla kommuner i service och bemötande på telefon och via mail.
En ny varumärkespolicy och grafisk profil har tagits fram.
I den nya profilen uppfräschades även stadsvapnet vilket
uppmärksammades av Svenska Heraldiska föreningen för
ett gott arbete med att modernisera ett gammalt vapen.
För att samla och förenkla för kommunens verksamheter har även en ny kommunikationspolicy tagits fram. På
vår största plattform, kommunens hemsida, har det under
året varit 1 186 295 unika sidvisningar och under samma
period publicerades 240 nyheter och 74 pressmeddelanden i kommunens digitala pressrum.

Kommunen växer

Under 2019 har i princip samtliga tillgängliga kommunala
småhustomter i Munka Ljungby och Hjärnarp sålts eller

Beslut har fattats om planläggning av tre nya grundskolor och under året har mycket tid lagts på utredningar
och förberedelser. En avsiktsförklaring tecknades under
sommaren med Jernhusen som bland annat innebär att
Ängelholms kommun kan bygga ett nytt stadshus i direkt
anslutning till järnvägsstationen i Ängelholm. Ett nytt särskilt boende ska uppföras på Fridhem.

Digitala lösningar

Under året infördes digital ansökan om försörjningsstöd
via hemsidan och 36 % av ansökningarna kom under
2019 in på detta sätt. Genom att höja andelen digitala
ansökningar förväntas handläggningstiden att förkortas.
Det pågår även försök med att genom smarta digitala system, så kallad handläggningsrobot, förenkla och förkorta
handläggningen.
Kundtjänst och digitalisering har tillsammans med fyra
kommuner inom Familjen Helsingborg startat ett samarbete för att gemensamt utveckla e-tjänster. Det nya samarbetet kommer spara tid och pengar samt möjliggöra för
kommunerna att dra nytta av varandras kompetenser.
Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig
sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att
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informera och öka kunskapen både inom organisationen
och hos våra leverantörer för att kunna följa lagen. Mer än
95% av kommunens leverantörsfakturor är idag e-fakturor.

Företagande och arbetsmarknad

på - 1,7 mnkr. Organisationsförändringarna inom Arbetsförmedlingen under året och deras förändrade arbetssätt
har påverkat kommunen negativt med fler försörjningsstödutbetalningar som följd.

Inom upphandlingsverksamheten har leverantörsträffar
med lokala företagare genomförts i syfte att stimulera och
underlätta för företag att lämna anbud i kommunens upphandlingar. På en av träffarna deltog Svenskt Näringsliv
och pratade om hur det är att lämna anbud och vad man
kan tänka på som leverantör sett från deras perspektiv.

Kommunledning och Servicestöd (+3,2 mnkr)

Inom det finansiella samarbetet (FINSAM) har projektet
”Nästa Steg” startats för utrikesfödda som är långt ifrån
arbetsmarknaden. Styrgruppen inom FINSAM-projektet har även beslutat att göra en förstudie till ett mobilt
ut-redningsteam som kommer bestå av olika professioner
som samarbetar för att genomföra komplicerade sociala
utredningar.

Investeringsredovisning

Utveckling av demokratin

Under året har nämndkansliet arbetat med genomförandet av EU-valet där glädjande nog även valdeltagandet
blev högre än föregående val. För att stärka inflytandet
för invånare mellan valen har Ängelholmsförslaget, ett
nytt digitalt medborgarförslag har lanseras under året.
Det innebär att medborgare via kommunens webbplats,
kan lämna ett skriftligt förslag på en utvecklingsidé eller
förändring. Om förslaget får minst 50 stöttningar lämnas
det vidare för handläggning och beredning innan ärendet
beslutas av kommunens politiker. Vid årsskiftet hade 136
godkända förslag registrerats sedan starten i oktober.

Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsens verksamheter
ett överskott om 2,8 mnkr.

Huvuduppdrag Lärande och familj (-0,4
mnkr)

Verksamhetsområdet för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 3,1 mnkr.
Överskottet kommer dels från projektmedel från Arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsenheten och dels från
statliga bidrag till vuxenutbildningen. I enlighet med beslutad åtgärdsplan för Lärande och familj/Kommunstyrelsen så har vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten avvaktat med att tillsätta vakanta tjänster under
2019, vilket också bidragit till överskottet.
Försörjningsstöd för individer i avvaktan på etableringsersättning uppvisar ett underskott på -1,8 mnkr. Statliga
ersättningar täcker inte upp de verkliga kostnaderna. För
det reguljära försörjningsstödet finns en budgetavvikelse
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Kommunledning och Servicestöd har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr till följd av tillfälliga personalvakanser och medarbetare som arbetar deltid. Lägre fastighetskostnader samt lägre kapitalkostnader än beräknat bidrar
också till överskottet.
Kommunstyrelsens investeringsnivå uppgår för 2019 till
8,9 mnkr, vilket är 16,0 mnkr lägre än budgeterat. Huvudanledningen är att medlen för IT-säkerhet om 9,0 mnkr
inte har förbrukas utan behöver överföras till nästkommande år. Inventering och upphandling har genomförts
under 2019 men själva investeringen görs först 2020. För
kommunövergripande digitaliseringsprojektet har också
inventering och upphandling genomförts under 2019 men
inköpen kommer ske först under 2020, vilket genererar ett
överskott om 5,1 mnkr.
Kommunstyrelsen
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Antal årsarbetare

2019
305,4
-487,9
-182,5
2,8
8,9
167

Framtid
Nya etapper för småhusbyggnation har påbörjats i Munka Ljungby och i Hjärnarp. Detaljplanearbete pågår även
med ett nytt småhusområde i Skörpinge. Arbete pågår
med att göra kommunens tomtkö till en e-tjänst vilken
kommer att införas under 2020.
Arbetet med att få verksamhetslokaler på plats i enlighet med
kommunens lokalförsörjningsplan fortsätter. Bland de byggnationer som planeras kan bland annat nämnas nya förskolor, grundskolor, LSS-boende, äldreboende och stadshus.
Processen med att ta fram en ny vision för Ängelholm har
inletts och kommer att slutföras under 2020 och en ny inriktning ska formuleras för Kronoskogen och Nybroskogen.
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i
Sveriges närområde har regeringen beslutat att totalförsvaret i Sverige ska återupprättas. Ängelholms kommun
ingår i totalförsvaret och har påbörjat en höjning i beredskap genom utbildning och övningar för förtroendevalda
och tjänstepersoner.

KOMMUNSTYRELSEN
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Miljö- och tillståndsnämnden
Målredovisning
Medborgarfokus

Det är lätt för medborgare och företag att lämna in
handlingar och få tydliga svar och rättssäkra beslut inom förutsägbar och rimlig tid.

Miljöenheten har en god medborgarservice i form av
generösa telefontider samt utförlig information på engelholm.se. Under 2019 har verksamheten aktiverat en
e-tjänst för ansökan om tobakstillstånd.

köpt in moduler till vårt verksamhetssystem som förbereder digital arkivering respektive digital kontroll på miljöskydd och hälsoskydd. Under sommaren lanserades en
e-tjänst för ansökningar om tillstånd för försäljning av
tobaksvaror.

Effektiva verksamheter

Inom alkoholtillsynen används en app som gör att inspektören får fram all information om restaurangen, exempelvis tillståndsbevis och villkor som underlättar både
tillsynen och kommunikationen med verksamhetsutövarna.

Nyanställd kvalitetssamordnare driver arbete för klarspråk i skrivelser och beslut. Processkartläggning, framtagande och uppdatering av rutiner pågår kontinuerligt
och syftar till att öka rättssäkerheten, likaså de interna
kontrollmomenten.

För att underlätta för nyanställda har vi under året skapat
klickbara pdf:er för verksamhetens ”A-Ö” som innehåller information om allt som är bra att veta för anställda,
samt användarmanual för verksamhetssystemet Ecos.
Dessutom har rutinerna för introduktionsprocessen för
nyanställda förbättrats.

Miljö- och tillståndsnämnden fattar tydliga och
rättssäkra beslut.

Miljö- och tillståndsnämnden utvecklar användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare
processer och resurseffektivitet.

Under våren 2019 har verksamhetens behov och möjligheter för e-tjänster kartlagts av en trainee som underlag
till en plan för fortsatt arbete. Verksamheten har även
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Medskapande medarbetare

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.

Inga anställda i verksamheten ingår inom kommunals
avtalsområde men alla anställda har ändå erbjudits att arbeta heltid.

MILJÖ- OCH TILLSTÅNDSNÄMNDEN

Årets verksamhet
Miljö- och tillståndsnämnden arbetar aktivt för en hållbar, trygg och god miljö och folkhälsa för kommuninvånarna genom att förebygga och förhindra risker för
människors och vår naturs hälsa. Förutom tillsynen på
miljöfarliga verksamheter, ger vi även rådgivning till medborgare samt anordnar utbildningsträffar inom en rad
olika branscher som till exempel för krögare, lantbrukare,
VA-entreprenörer och fastighetsägare. Vår lagstadgade
livsmedels-, tobak- och läkemedelskontroll utförs för att
förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker samt att
säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen.

Nya tillsynsområden

Under året har verksamheten påbörjat tillsyn på större
fastighetsägare för hyresbostäder vilket är en lagstadgad
skyldighet som vi tidigare inte genomfört. Under tillsynen granskas egenkontrollen för att se om ägarna vet vilka regler som gäller och på detta sätt stärks deras eget
arbete vilket förebygger problem och klagomål på bland
annat ventilation, fukt och temperatur. Det nya området
omfattar 400 tillsynstimmar årligen.
Verksamheten har under året lyckats utföra ett högt antal
tillsynstimmar vilket gör att mindre prioriterade områden
som exempelvis flera mindre verkstäder, fordonsservice
och till viss del mindre lantbruk inspekterats.

Natur och ekologisk hållbarhet

Miljö- och tillståndsnämnden innefattar även en enhet
för natur och ekologisk hållbarhet, där vi arbetar för att
intentionerna i miljöplanen uppfylls, men också ut gentemot medborgarna i olika naturprojekt. Verksamheterna medverkar i de flesta detaljplaner och bidrar med sin
kompetens i projekt och andra utvecklingsarbeten, till exempel i kommunens samhällstekniska grupp.
Under året har vi invigt kommunens första naturreservat,
Magnarps strandmarker. Verksamheten har även genomfört en inventering av Parkslide som tillsammans med
Jättelokan är en av de invasiva arter vi har störst problem
med i kommunen.
För att människan ska må bra behöver man bo och vistas i friska miljöer. I linje med detta arbetar Ängelholms
kommun med att utveckla ekosystemtjänster, främja tätortsnära rekreation, minska trafikbuller, förbättra avfallshanteringen med mera. Under året har kommunen tagit
fram en ny avfallsplan. Till skillnad från tidigare avfallsplan gäller den inte enbart för Ängelholms kommun utan
för samtliga kommuner i NSR-samarbetet.

Även Ljusfesten blev miljöcertifierat av Håll Sverige Rent
vilket innebär att ett hållbarhetstänk genomsyrat hela
eventet, från planering, inköp och upphandling samt genomförande.

Digitalisering

Vid årsskiftet öppnade e-tjänsten för serveringstillstånd
där våra kunder kan registrera tillstånds- och anmälningsärenden. För att locka kunder att använda e-tjänsten
erbjuds en rabatterad handläggningsavgift om uppgifter
kommer in digitalt.

Ekonomisk analys
Miljö- och tillståndsnämnden har en positiv avvikelse mot
budget om 0,1 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Verksamhetens intäkter består
till stor del av avgifter, bland annat för miljötillsyn, livsmedelskontroller och serveringstillstånd, totalt 5,7 mnkr
år 2019. På kostnadssidan stod personal för merparten,
14,1 mnkr.

Investeringsredovisning

Det finns ingen avvikelse för nämndens investeringsbudget som uppgår till 0,2 mnkr.
Miljö- och tillståndsnämnden
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Antal årsarbetare

2019
7,3
-17,9
-10,6
0,1
0,2
22

Framtid
Vi har ett långsiktigt mål att kunna göra all handläggning
i digitala system. Under 2019 anlitades en digitaliseringsutvecklare för att kartlägga verksamhetens nuvarande
processer och ta fram en digitaliseringsplan samt att förbereda inför kommande e-tjänster för flertalet av våra
ärenden. Vi har investerat i datastöd för handläggningen
som kommer innebära förutsättningar för att bli helt digitala i vår handläggning och tillsyn. Våra kunder kommer
kunna följa sitt ärende via en webbaserad tjänst, ”Mina
sidor”.
Verksamheten har anställt en kvalitetssamordnare vars
roll är att öka kvaliteten inom nämndens områden. Kvalitetssamordnaren ska vara en stödfunktion i att utveckla processer och rutiner inom enheterna samt ansvara
för verksamhetsplaneringsprocessen och uppföljning av
densamma.
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Familje- och utbildningsnämnden
Målredovisning
Medborgarfokus

Verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.

och nytt dokumentationssystem för elevhälsan som gör
att fler vårdaktörer har tillgång till informationen.
Samverkan som arbetssätt mellan förskola, skola, elevhälsa och IFO ska utvecklas.

Enligt senaste elevhälsoenkäten uppger 98,5 % att man
alltid eller ofta känner sig trygg i skolan. Organiserade
rastaktiviteter, medvetet mentorsarbete och ny modell
för introduktionsdagarna för år 1 i gymnasiet har genomförts under året.

Inom individ och familjeomsorgen används idag samordnad kommunal individuell plan (SKIP) mer systematiskt
än tidigare vilket innebär att det blir enklare och tydligare
för medborgaren.

Verksamheterna utvecklar en hållbar integration
för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.

Verksamheterna arbetar med hållbara och effektiva lösningar i närmiljön som möter medborgarens behov.

Ett försämrat resultat i svenska som andraspråk gör att
huvuduppdraget gemensamt fokuserar på området med
bland annat med Språkcentrum. Elever inom SFI ges
föreläsningar för att lättare förstå det svenska samhället. Motiverande samtal anordnas med ensamkommande
barn för att hitta aktiviteter som skapar en delaktighet i
samhället samt att fritidsgårdarna samarbetar för att inkludera ensamkommande barn.

Konkreta förbättringsarbeten som genomförts under
året är att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med
hemmaplanslösningar, exempelvis genom samverkan
kring utagerande barn (SUB) och Huvuduppdrag Hälsa
kring målgruppen LSS. Stärkt samverkan inom Lärande
och familj med gemensam målsättning att erbjuda insatser i närmiljön är en förutsättning för att lyckas fullt ut.

Ängelholm utvecklar användarvänliga digitala
verktyg i alla verksamheter.

Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen
stöd att höja sin potential utifrån egna förutsättningar.

Utbildningsverksamheten och individ och familjeomsorgen digitaliserar fler tjänster vilket förenklar medborgarnas kontakt med kommunen. Bland annat finns det idag
e-tjänster för busskort, resetillägg och kontaktinformation.
Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter och
brukare.

Elevhälsan har genomfört 2678 hälsobesök vilket innebär en täckning på 99% av grund- och gymnasieskolas
elever och totalt mottog den öppna mottagningen hos
skolsköterskorna över 6 000 besök. Förutom psykisk hälsa arbetar verksamheten bland annat även med kompletterande vaccinationer för nyanlända och elever som inte
följt det nationella programmet.
Effektiva verksamheter

Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.

Även om antalet elever som registrerats via e-tjänsten
Skolstart blev lägre än väntat, bland annat på grund av
bristande användarvänlighet, bedöms målet som uppnått.
Under året har verksamheterna utvecklat flera effektiva
system, bland annat en ny app för sjukanmälan i skolan
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Samhällsutveckling

Fokus för verksamheten har varit att stärka språk-, läsoch skrivutvecklingen hos yngre barn för att på sikt ge
eleverna bra förutsättningar att lyckas med sin skolgång.
För att öka motivationen arbetar verksamheterna bland
annat med delaktighet, hälsofrämjande insatser och förståelse för hjärnans funktion. Individ och familjeomsorg
har genomfört omfattande fortbildningsinsatser inom
barnkonventionen för att bättre möta målgruppens behov.
Medskapande medarbetare

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde

Andelen heltidsanställda är idag 81%. Under 2019 har
Heltid som norm koncentrerats till vissa personalgrupper
inom Gymnasieskolan och Individ och familjeomsorg.
Från 2020 kommer arbetet omfatta samtliga anställda.
Nya angreppssätt för att möta kompetensbehovet
med fokus på utbildningsområdet.

Förskola och grundskola har under 2019 kunnat konstatera en positiv trend när det gäller möjligheterna att rekrytera behörig personal. Satsningen på övningsförskolor
och övningsskolor bedöms ha haft en stor betydelse.

FAMILJE- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets verksamhet
2019 är året då det agila arbetssättet fått allt större avtryck
inom Lärande och familj! En förändrad befolkningsstruktur med allt fler antal barn och unga medför ekonomiska
utmaningar inom hela området med all utbildning från
förskola till vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsåtgärder. Lärande och familjs huvudsakliga uppdrag är att med samordnade insatser ge alla medborgare i våra verksamheter
rätt stöd och utbildning med syfte att nå upp till sin fulla
potential utifrån sina egna förutsättningar.

Tillsammans gör vi skillnad

På grund av ett ökat behov av socialt stöd och bland annat en upplevd ökad psykisk ohälsa bland elever har Lärande och familj fortsatt att utveckla tidiga insatser i bred
samverkan mellan våra verksamheter.
Genom vår utveckling av kvalitetseffektiva arbetsmetoder kan vi ge individer och familjer ett bättre stöd inom
kommunen istället för hos externa utförare. Som exempel samordnas nu resurser för särskilt undervisningsstöd
inom kommunen och skolan arbetar även tillsammans
med barn- och elevhälsa samt individ- och familjeomsorg
med stödinsatser till familjer med barn som har hög frånvaro i skolan. Det pågår även ett arbete med att rekrytera
fler familjehem inom kommunen. I detta utvecklingsarbete är även en fortsatt utveckling av samarbetet inom
familjen Helsingborg en viktig del.

På initiativ från Rögle BK och deras projekt Grönvit
hållbarhet har kommunens miljöenhet, NSR och några förskolor ett samarbetsprojekt med fokus på hållbar
utveckling. Tillsammans deltog kommunens förskolor,
Rögle BK och EVS i manifestationen 1000-lyktor för
att uppmärksamma Barnkonventionen. Med stöd från
Sparbanken Gripen har skolorna i samarbete med Glada
Hudikteatern genomfört projektet “Barn föds inte med
fördomar” med syfte att öka toleransen av olikheter.
I över tio år har Aktivitet Förebygger i samarbete med
föreningslivet gett barn en unik möjlighet att delta i aktiviteter och sammanhang som främjar deras fysiska och
psykiska välmående. Det är ett framgångsrikt koncept
som har väckt stort intresse. Aktivitet Förebygger genomförde också med stöd av Kronprinsessparets stiftelse och Generation PEP en konferens i april, med fokus
på barns behov av fysisk aktivitet. Föreläsare var bland
annat forskare som studerat barns utanförskap kopplat
till minskad fysisk aktivitet. Nyligen fick vi därför också
ta emot ett ekonomiskt stöd som ett av 13 projekt som
verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn
och unga i Sverige. Pengarna kommer oavkortat att gå till
barns aktiviteter.
Inom Öppna förskoleprojektet ges nyblivna föräldrar
möjligheten att läsa svenska på förskolan under sin föräldraledighet. Vi har även genomfört ”Skuggningsprojekt
vård” där Vuxenutbildningens deltagare som läste svens-

Bild Tillsammans deltog kommunens förskolor, Rögle BK och EVS i manifestationen 1000-lyktor för att
uppmärksamma Barnkonventionen.
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ka för invandrare (SFI) praktiserade inom äldreomsorgen
vilket visade att det är ett framgångsrikt sätt att lära ett
nytt språk inom ramen för ett yrkesområde. SFI-elever
har numera också möjlighet att läsa på Barn- och fritidsprogram.

Vi förenklar för Dig

Lärande och familj erbjuder i dag flera tjänster som den
enskilde enkelt kan hantera via nätet. Exempelvis går det
att beställa tid för samarbetssamtal, anmäla dödsbo och
faderskap, avtala om vårdnad, boende och umgänge kring
barn samt anmäla oro för ett barn boende i kommunen.
För elever och vårdnadshavare finns nu den nya appen
Tieto Edu som gör det enklare att till exempel göra sjukanmälan. Via e-tjänsten Skolstart går det att bland annat
ändra kontaktuppgifter, göra språkval och andra val inom
ramen för skolverksamheten. För Ängelholms ungdomar
är en chattfunktion på gång där ungdomar som har behov
av att prata med någon kan chatta direkt med personal
inom fältverksamheten. Det pågår även framtagandet av
en informativ app där allt som en förälder i Ängelholms
kommun kan tänkas behöva veta.

Kunskapsstaden Ängelholm

Genom stadsbidrag satsar vi bland annat på språk, läsoch skrivutveckling i tidiga åldrar samt att främja mindre
barngrupper i förskolan. För att möta det ökande antalet
barn har två nya förskolor har öppnats, Ekens förskola
på Nyhem och Tallbiten i Munka Ljungby. Även Jordgubbsfältets förskola i Munka Ljungby håller på att byggas och kommer står klar till sommaren 2020.
I Ängelholm finns det cirka 2150 barn i åldern 1-5 år
som går i förskolan eller annan pedagogisk omsorg. Under året genomfördes en kartläggning kring de barn som
inte är aktiva inom förskoleverksamhet och pedagogisk
omsorg. Detta för att kunna nå och erbjuda de barn som
eventuellt är i behov av stöd på olika sätt och som idag
inte deltar i våra ordinarie verksamheter.
I samverkan med Skolverket satsar Ängelholm på att ytterligare utveckla lärmiljöerna för våra elever. Ett exempel på detta är Framtidens digitala lärande i skolan (FDLIS) som är ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner,
Region Halland och Högskolan i Halmstad. Syftet är att
pröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder samt stödja kompetensutveckling.
Gymnasiesärskolans utvecklingsprojekt ”Sveriges bästa
gymnasiesärskola” har rönt uppmärksamhet bland annat
vid Göteborgs och Karlstads universitet, där våra speci68

alpedagoger fått berätta om vår utbildningssatsning. Arbetet med projektet innebär att man utgår från elevernas
personliga utveckling och skapar ett lärande som mer utgår från individens behov och förutsättningar.
Kommunens gymnasieskola visar fortsatt höga betygsresultat som ligger över riksgenomsnittet. Ängelholm är
en av få kommuner i familjen Helsingborg som kunnat ta
in fler elever än tidigare år och ungefär 70% av eleverna
från Ängelholm läser på Ängelholms gymnasieskola vilket jämfört med övriga kommuner är ett högt resultat.
Ett annat gott tecken på den goda kvalitén är att Frisörprogrammet under året mottagit priset för ”Sveriges bästa frisörutbildning”.
För att väcka intresse för universitetsstudier och möjliga
forskarkarriärer erbjuder Doktorander i Lärande (DiL)
elever möjlighet att få kontakt med högre utbildning redan i grundskolan. Det skapar också likvärdiga förutsättningar för elevers möjligheter till fortsatta studier. DiL
anordnar årligen vetenskapsdagar för skolorna och under
2020 hoppas vi på att i samarbete med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet också kunna erbjuda en
vetenskapsvecka.
För att tillgodose näringslivets behov av kompetens och
möjliggöra för ungdomar att studera i närområdet pågår
ett arbete med ”Framtidens utbildningar”. Detta sker i
brett samarbete med näringsliv och politiker samt genom
medborgardialoger med fokus på ungdomar.

Delaktighet och välmående

Vi arbetar för att medvetandegöra barn och elever om
vilka delar de kan ha inflytande över och vad delaktighet och inflytande innebär i förskolan och skolan. Under
den årliga mångfaldsveckan fick samtliga elever i årskurs
7 delta i olika aktiviteter, föreläsningar och workshops.
I år hölls en av föreläsningarna av skolkuratorerna med
temat psykisk hälsa och friskfaktorer. För de barn som
lever med föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa eller
annan familjeproblematik finns det möjlighet att delta i
olika barngrupper.
Glädjande är att samtliga nyanlända medborgare som har
blivit anvisade till Ängelholms kommun har fått plats i
boenden. Detta är en förutsättning för en lyckad integration av våra nya medborgare.

Utbildningar som inkluderar

För att kunna leverera bästa möjliga service till våra medborgare får medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning. Således har olika medarbetarut-
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bildningar arrangerats i syfte att ge elever i Ängelholms
kommun tillgång till likvärdiga psykosociala främjandeoch förebyggande insatser. Lärande och familjs medarbetare har fått utbildning inom bland annat den nya
lagstiftningen gällande barnkonventionen, beroendeproblematik och HBTQ (Homosexuella, bisexuella, transsexuella, queer personer).
Medarbetare har under också året utvecklat sina kunskaper gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stress/psykisk ohälsa. Att utveckla arbetsmetoder och hjälpmedel är viktigt för att på ett bra sätt
kunna nå och möta barn och ungas behov.

Ekonomisk analys
Familje- och utbildningsnämndens samlade verksamheter redovisar för budgetåret 2019 en negativ avvikelse
uppgående till -10,8 mnkr. Under året har en åtgärdsplan
antagits i syfte att uppnå en budget i balans för åren 2019
samt 2020. I Ängelholms kommuns fastställda budget
inför år 2019 har anslagits 9,1 mnkr under kommunfullmäktiges reserver för tillkommande kostnader inom
familje- och utbildningsnämnden kopplat till placeringsverksamhet inom individ och familj samt ökade kostnader inom gymnasieskolans interkommunala ersättningar.
Enligt beslut i kommunstyrelsen i december månad skall
dessa medel beaktas i samband med bokslutet och vägas
in i bedömningen av familje- och utbildningsnämndens
resultat för 2019. Detta innebär att inkluderat dessa reserver så uppgår budgetavvikelsen för Familje- och utbildningsnämnden till –1,7 mnkr.

För nämndens övergripande verksamheter finns ett visst
överskott för bland annat skolskjutsverksamheten samt
vakanser inom den centrala administrationen. Budgetavvikelsen för de övergripande verksamheterna uppgår till
+0,4 mnkr.

Förskola och skola

Verksamhetsområde förskola och skola har en positiv avvikelse mot budget för 2019 om +10,0 mnkr. Överskottet kan kopplas till förskola/skolas övergripande verksamheter. I övergripande verksamheter innefattas budget
för interkommunala ersättningar och ekonomiska bidrag,
verksamhetsområdets övergripande FoU-enhet, föräldraavgifter inom barnomsorgen, statsbidrag och budget
för tilläggsbelopp till elever med extraordinära behov
samt en reserv för oförutsedda händelser.
Inför 2019 fattades beslut om förändrad taxa inom förskole- och fritidsverksamheten. Tidigare taxa innebar att
föräldraavgiften subventionerades för barn med färre än
20 timmar i förskola samt äldre barn i fritidshemsverksamhet. Taxeändringen tillsammans med ett ökat barnantal har under året genererat högre föräldraintäkter än
budgeterat.
Under året kom ett positivt men oväntat beslut om statsbidrag till minskade barngrupper i förskolan motsvarande 3,7 mnkr för höstterminen.
Antalet riktade statsbidrag från Skolverket har blivit fler.
Under 2019 tillkom bidrag för likvärdig skola, bidrag till
lärarassistenter, språkutveckling i förskolan samt statsbi69
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drag för minskade barngrupper i förskolan. Statsbidrag
styr verksamheten mot specifika områden vilket leder till
att man inte alltid kan planera verksamheten utifrån egna
lokalt identifierade utvecklingsområden. Detta innebär
att verksamheten eventuellt inte kan räkna med statsbidrag i samma omfattning som tidigare om man vill fokusera på lokalt identifierade utvecklingsområden.
Trots ökade statliga satsningar och ett nytt internt fördelningssystem för att kompensera socioekonomiska skillnader i elevstrukturen mellan rektorsområdena visar fem
av elva rektorsområden stora negativa budgetavvikelser.
Antalet invånare i kommunen har fortsatt att öka vilket
inneburit fler barn och elever i förskola och skola. Totalt har den kommunala förskoleverksamheten placerat
41 fler barn under året och en ny förskola har öppnats
i Munka Ljungby inför höstterminen. I grundskolan har
antalet elever i jämförelse med föregående år sammanlagt
ökat med 65 elever och inom flera rektorsområden har
klasstorlekarna ökat. De rektorsområden med elevunderlag som möjliggör stora klasser har bättre förutsättningar
att klara en budget i balans då elevpengen styr resurstilldelningen. Särskolan visar trots ett ökat elevantal och fler
utredningar en positiv budgetavvikelse.
Processen med en kommunal resursskola fortskrider, en
utökad utredning och kunskapsöversikt har initierats och
verksamheten har ansökt om utvecklingsmedel hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Kommunen
har haft en resursskola för yngre elever i Magnarp och för
de äldre har man utnyttjat lediga lokaler i Kungsgårdsskolan. Inför höstterminen samlokaliserades fler elever
på Kungsgårdsskolan och processen att få tillgång till
och renovera Vita Villan är i gång. Planen är att lokalen
ska kunna tas i bruk hösten 2020. Målsättningen är att
verksamheten ska kunna ta emot fler elever och därmed
minska kommunens behov av placeringar på specialskolor utanför kommunen.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en avvikelse mot budget på totalt
-10,7 mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning för elever i andra kommuners skolor
och ekonomiska bidrag för elever i fristående gymnasieskolor. Kommunens egna gymnasieskola har under året arbetat med en åtgärdsplan för att hantera förra årets underskott, vilket har resulterat i en budget i balans för år 2019.
Underskottet för elever i verksamhet utanför Ängelholm
beror främst på ett ökat antal elever som väljer skolor i
närliggande kommuner, exempelvis Helsingborg. Naturbruksprogrammen och Ridgymnasium är fortsatt popu70

lära men elevantalet ligger nu på samma nivå som 2018,
det vill säga de ökar inte lika snabbt som tidigare år. För
2019 ökade utbildningskostnaden för elever med behov
av anpassad undervisning. Dessa elever går gymnasiala
utbildningsinriktningar som Ängelholms kommun saknar i dagsläget. Gymnasiechefen har i uppdrag att under
kommande år utreda möjligheten att tillgodose detta behov i den egna kommunen.
Det pågår kontinuerlig analys och utredning gällande
eventuella framtida utbildningar inom gymnasieskolan,
för att på så vis kunna minska kostnaderna för elever i
verksamhet utanför Ängelholm. Hösten 2020 startar
gymnasieskolan Fordonsprogrammet och Estetiskt program med inriktning dans. Dessa program är populärai
närliggande kommuner och därför ges möjligheten attläsa dem även i Ängelholms kommun, vilket kan minska
den interkommunala kostnaden kommande år.

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan redovisar ett överskott på 0,7 mnkr.
Inför 2019 tillfördes budgetmedel till verksamheten motsvarande en tjänst. Överskottet inom barn- och elevhälsan beror på att den tillförda tjänsten tillsattes först i slutet av året, då rekryteringsläget är svårt för dessa yrken.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familj visar sammantaget en budgetavvikelse på -11,2 mnkr. Ett underskott
på -9,9 mnkr finns för placeringar av barn och unga samt
vuxna. De senaste årens volymökningar har fortsatt, där
ett fåtal placeringar finns till väldigt hög dygnskostnad.
Verksamheten arbetar aktivt för att de kostsamma placeringarna ska leda till lösningar inom kommunens egna
verksamheter. Ett underskott motsvarade -0,5 mnkr finns
i övrigt under Utredningsenheten. Under de senaste åren
har det varit hög personalomsättning bland socialsekreterare. Viss överanställning har skett för att minimera den
tidigare kostnadskrävande inhyrda bemanningen.
Volymökningar finns även inom den öppna vården i samband med övergång till mer öppna insatser. Vakanshållning av tjänster har krävts för att undvika budgetavvikelser inom ramen för den totala öppna vården.
Verksamheten har anpassats för att möta de sänka ersättningsnivåerna från Migrationsverket för ensamkommande barn, samtidigt som volymerna minskat. Under året
har det funnits omställningskostnader motsvarande 4,0
mnkr. 3,2 mnkr av underskottet har täckts upp av reserverade schablonintäkter från Migrationsverket.
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Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten för Familje- och utbildningsnämnden uppgår till 15,1 mnkr. Inom investeringsramen finns
framförallt investeringsprojekt för upprustning/inventarieanskaffning till förskolor/skolor, inköp av datorer
inom ramen för ”en dator per elev” samt olika digitaliseringsprojekt som sträcker sig över hela nämndens
ansvarsområde. Utfallet för de samlade investeringsprojekten uppgick till 14,3 mnkr. Vissa av IT/digitaliseringsprojekten har inte hunnit verkställas fullt ut, varför
en framställan om ombudgetering kommer att göras till
Kommunstyrelsen.
Familje- och utbildningsnämnd
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Antal årsarbetare

2019
290,2
-1 368,4
-1 078,2
-10,8
14,3
1 334

Framtid
I en föränderlig omvärld behöver vi vara lyhörda för våra
medborgares behov av service och tjänster. Därför blir
det än viktigare framöver att vi genom prioriteringar,
innovation och samarbete skapar förutsättningar för vårt
välfärdsuppdrag. Vi lever i ett samhälle med en ökande
mängd val och många människor upplever en ökad stress
och press i vardagen. Det påverkar inte minst barn och
unga vuxna i form av en upplevd ökad psykisk ohälsa.

Med gemensamma arbetssätt utifrån individens situation
ska huvuduppdragets olika verksamheter arbeta tillsammans för att möta medborgarnas individuella behov.
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag vilket innebär att barn- och ungdomars rättigheter tydliggörs och
ska beaktas i alla beslut som på något sätt rör dem. Även
om barn och ungas delaktighet i verksamheterna är en del
av grunduppdraget redan idag ställer den nya lagen krav
på våra verksamheter att ytterligare höja nivån.
För att möta det ökande antal elever i kommunen planeras för tre nya grundskolor i Munka Ljungby, Adolfsfält
och Fridhem. Processen med en kommunal resursskola
fortskriver och lokaler i Vita Villan renoveras och planeras tas i bruk under hösten 2020. Även gymnasieskolan
expanderar för att möta ett växande behov av arbetskraft.
Även möjligheterna att starta ett vård- och omsorgsprogram på gymnasiet kommer undersökas. Stort arbete har
även lagts på att förbereda starten av det nya Fordonsprogrammet som startar hösten 2020 för att möta behoven
i en bransch som ständigt utvecklas. Inom det Estetiska
programmet planeras även en uppstart av dansinriktning
för att tillmötesgå det växande intresset i Ängelholm.
Programmet kommer även vara högskoleförberedande.
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Nämnden för omsorg och stöd
Målredovisning
Medborgarfokus

Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.

Samhällsutveckling
Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen
stöd att höja sin potential utifrån egna förutsättningar.

Hälsa har startat flera projekt, bland annat ett digitalt
inkontinensskydd som leder till bättre nattsömn och
minskad risk för urinvägsinfektioner samt en digital läkemedelsrobot som testas och hoppas kunna leda till att
fler kan klara sin medicinhantering på egen hand. Även
E-handel har införts vilket både ökar sortimentet av valbara varor samt skapar större delaktighet i inköpen.

Med praktikplatser inom daglig verksamhet (LSS) ges
möjlighet till deltagare att öka sina kunskaper och därmed sin anställningsbarhet. Under 2019 har tre personer
fått arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Samhällsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.

Under namnet Heltidsresan har Huvuduppdrag Hälsa
tillsammans med medarbetare och fackliga representanter utarbetat ett utbildningsforum samt en handbok som
stöd i arbetet för att få fler medarbetare att arbeta heltid.
Lokalt arbetar verksamheterna intensivt med att anpassa
arbetssätt, scheman och planering för att möjliggöra heltidsarbete i större utsträckning. Alla nyanställda erbjuds
heltid.

Samtliga analoga trygghetslarm har bytts ut till digitala
versioner. I år har alla invånare med behov av hjälp att
öppna dörren fått så kallade digitala nycklar vilket gör att
hemtjänst och trygghetsjour kan komma in med hjälp av
sina mobiltelefoner.
Effektiva verksamheter

Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.

Huvuduppdrag Hälsa har systematiskt inventerat verksamheten för att utvärdera hur resurserna används. En
digital ersättningsmodell har skapats vilket skapar bättre
förutsättningar för innovativa lösningar för att förbättra
och förnya vård och omsorg i kommunen. Det har inneburit en bra följsamhet gentemot budget.

Medskapande medarbetare

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.

Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att
stärka kommunens möjligheter att rekrytera och
behålla medarbetare.

Den framgångsrika kampanjen Älska Äldreomsorgen har
fortsatt och ambassadörer utbildats för att locka fler att
arbeta inom äldreomsorgen. Unika kompetenssatsningar
på medarbetare har påbörjats där arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska har påbörjat utbildning på universitetsnivå för att fördjupa och skapa en bredare kompetens inom demensvården.

Bild Troed Troedsson håller föreläsning under Hälsas Heltidsresa den 20 november 2019
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Årets verksamhet
2019 har varit ett spännande år under omställning för huvuduppdrag Hälsa. Den nya politiska organisationen har
inte bara inneburit att huvuduppdrag Hälsa har organiserats under en ny nämnd, Nämnden för omsorg och stöd,
utan också att äldreomsorg och hälso- och sjukvård har
samorganiserats med verksamheten för personer med
funktionsvariationer. Genom ett nära samarbete mellan
verksamheterna skapas förutsättningar för god, säker och
resurseffektiv vård och omsorg.

Förberedd och sedd

Medarbetarna är den viktigaste resursen som varje dag
gör skillnad. Huvuduppdrag Hälsa når framgång genom
att satsa på kompetensutveckling, hälsofrämjande arbete
och genom att ständigt förbättra kvalitetsarbetet. Bland
annat har medarbetare genomgått utbildning kring lyft
och förflyttning samt vårdhygien.
Resultatet av verksamhetens egna, samt Socialstyrelsens
årliga, brukar- och enhetsundersökningar är ett bra kvitto
på kvalitetsarbetet. I 2019 års undersökningar har Ängelholm högre betyg än riket som helhet i 20 av 21 frågor.
Det gäller bland annat områdena boende- och måltidsmiljö, inflytande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter
och tillgänglighet vid de särskilda boendena. Hemtjänsten i Ängelholm får högre betyg än riket i samtliga frågor som gäller kontakt med kommunen, inflytande och
bemötande samt trygghet och tillgänglighet. Hela 98 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen.
Huvuduppdrag Hälsa har också genomfört en brukarundersökning som vänder sig till personer med personlig assistans. Resultaten från undersökningen är mycket
bra i jämförelse med resultaten i en genomsnittskommun
2018. Samtliga svaranden uppgav att de fick den hjälp de
vill ha och att deras assistenter brydde sig om dem.
Demens är en vår tids stora folksjukdomar, i Sverige insjuknar cirka 20 000 personer varje år. För att stärka den
sedan tidigare Silviacertifierade personalen på särskilda
boenden har en arbetsterapeut och en fysioterapeut påbörjat en masterutbildning vid Karolinska institutet för
att bli specialister inom området. En sjuksköterska har
också påbörjat en ettårig specialistutbildning. Genom
satsningen blir Ängelholm en av de första kommunerna
i Sverige att inneha ett helt team med denna unika och
breda kompetens.
Under hösten har cirka 30 medarbetare ur olika yrkeskategorier getts möjlighet till inspiration och kompetens-

utveckling på Äldreomsorgsmässan och Rikskonferens
Kvalitet inom LSS-verksamhet. Ett exempel på en vardagsinnovation som togs med från dessa träffar är appen
som en av medarbetarna i hemtjänsten tog fram för att
förenkla informationstillgängligheten.

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar

Arbetet med att ställa om verksamheten till den förändrade lagstiftningen angående hemgång efter sjukhusvistelse (SVU), som infördes under 2018, har under 2019
landat väl i verksamheten. Huvuduppdrag Hälsa har kunnat ge medborgare i behov av kommunala insatser, som
vistats på sjukhus, en trygg, säker och effektiv hemgång.
Omställningen har gjorts utan extra kostnader för verksamheten genom att varsamt ändra arbetssätt utifrån nya
förutsättningar.

Möten och mening

Genom huvuduppdrag Hälsas samarbete med civila samhället finns nu ett stort antal volontärer vars engagemang,
vilja och lust bidrar till att verksamheten fortsatt kan erbjuda flera olika former av aktiviteter och en träffpunktsverksamhet med varierat innehåll utifrån efterfrågan.
För att ytterligare sätta guldkant på tillvaron har projektet
”Ung omsorg” genomförts på tre olika boendeenheter.
Ung omsorg är ett företag som anställer ungdomar vars
arbete består av att genomföra olika aktiviteter tillsammans med de äldre.
I maj avslutades det treåriga konstprojektet ”Vem har
rätt att kalla sig konstnär?”. Det bjöds på färgsprakande
utställningar och föreläsningar på flera platser i centrala
Ängelholm. Genom projektet har personer med psykisk
ohälsa getts möjlighet att delta i och bidra till kulturlivet.
Mat och måltid är en viktig del i vardagen. Under året nominerades två enhetschefer från äldreomsorgen till Årets
Boendechef 2019 i White Guide Senior. I bedömningen
tittade man på måltidens smak och näring, måltidsmiljö,
service, samarbete och andra parametrar som bidrar till
att höja måltidsupplevelsen.

Bäddat för utveckling

Genom tillämpning av välfärdsteknik går det att förenkla
vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2019 har flera projekt påbörjats, bland annat med ett individanpassat inkontinensskydd som leder
till bättre nattsömn, minskar risk för infektioner och kan
förebygga den sociala begränsning som inkontinens kan
innebära. Ytterligare ett exempel är en läkemedelsrobot
som hjälper personer att klara sin medicinhantering på
egen hand.
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Huvuduppdrag Hälsa har under året tagit flera steg i
arbetet med att införa ytterligare digitala lösningar som
frigör tid för mänsklig kontakt, kvalitetssäkrar och minskar onödig administration. Bland annat har digitala signeringslistor införts på prov, vilket innebär ökad patientsäkerhet, enklare hantering och bättre planering. Inom
personlig assistans har en webbtjänst för tidsredovisning
införts vilket reducerar pappersanvändning och skapar
effektivare flöden.

Heltid – en del av helheten

Nära vård, nära medborgarna

Nämnden för omsorg och stöds nettokostnad för 2019
uppgår till 787,8 mnkr, vilket innebär ett överskott på om
0,3 mnkr mot tilldelad budgetram.

Samverkan inom ramen för projekt Hälsostaden fortsätter och har under 2019 fördjupats. Syftet med samverkansformen är att öka tillgängligheten, skapa vård på rätt
nivå och att förbättra flödet mellan kommun, primärvård
och slutenvård. Ängelholms kommun och Ängelholms
sjukhus väckte under året nationellt intresse för sitt arbete med Besöksvän, som riktar sig till äldre som känner sig
ensamma. Verksamheterna blev, i samband med den statliga utredningen om Samordnad utveckling för god och
nära vård, inbjudna till Socialminister Lena Hallengren
för att berätta om projektet.
Andra samarbetsprojekt inom ramen för Hälsostaden
som lanserats under året är bland annat ett nytt arbetssätt
som syftar till att tidigt identifiera patienter i riskzon att
drabbas av frakturer. Det har vidare etablerats ett samarbete gällande rehabilitering där personer inom kommunens omsorg via personal kan komma i direktkontakt
med dagrehab på Ängelholms sjukhus.

Under namnet Heltidsresan har Huvuduppdrag Hälsa
tillsammans med medarbetare och fackliga representanter utarbetat ett utbildningsforum samt en handbok som
stöd i arbetet att få fler att arbeta heltid. Lokalt arbetar
verksamheter intensivt med att anpassa arbetssätt, scheman och planering för att möjliggöra heltidsarbete i större utsträckning. Alla nyanställda erbjuds heltid.

Ekonomisk analys

Den 1 januari 2019 gick verksamheten för personer med
funktionsvariationer över till huvuduppdrag Hälsa och
nämnden för omsorg och stöd. Verksamhetsområdet
har under lång tid haft en negativ ekonomisk utveckling
med ett stort underskott som följd. För 2019 uppgår underskottet till -19,9 mnkr. För äldreomsorgen, uppdrag
och stöd och för centrala poster inom huvuduppdraget
och nämnden redovisas ett överskott om 20,2 mnkr. Det
innebär att nämnden som helhet för 2019 uppvisar en
positiv avvikelse.
Överskottet inom äldreomsorg är ett resultat av den omställning och det nya arbetssätt som har genomförts de
senaste åren. Arbetet har under 2019 gett fortsatt positiv
effekt på årets resultat och ger förutsättningar för att klara de utmaningar äldreomsorgen står inför 2020.
Det finns positiva engångseffekter för 2019 i nämndens
utfall. Statsbidrag för ökad bemanning betalades ut till
Sveriges kommuner under 2018. Huvuduppdrag Hälsa
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förde över 6,0 mnkr till 2019 som reserverades då det
förelåg risk för återbetalning av medel. Hälsa fick dock
under året besked om att redovisningen blev godkänd
utan återbetalningsskyldighet. Vidare fick huvuduppdrag
Hälsa budget för hyra av nya korttiden Lindhaga parkhus
för september – december motsvarande 1,1 mnkr. Då
lokalerna övertogs först i slutet av december medförde
detta också en positiv engångseffekt.
Utmaningarna under året har varit flera. Utvecklingen
inom vård och omsorg går mot att allt fler vill bo kvar
hemma längre, vilket i sig medför och har medfört en
ökning av personer som är i behov av hjälp. Enheten för
sjuksköterskor har haft svårt att klara kompetensförsörjningen, med ökade kostnader för köpt bemanning och
övertid som följd. Ett intensivt förbättringsarbete har
dock resulterat i avsevärt lägre kostnader för köpt bemanning under sommaren 2019 än tidigare år.
Allt fler äldre har också lett till att efterfrågan på särskilt
boende har ökat och trycket på korttidsplaceringar är nu
än större. Sammantaget har detta medfört att kostnaderna för externa platser har ökat avsevärt.
Kostnaderna för personlig assistans inom funktionsstöd
har under flera år stigit, framförallt gäller det personlig
assistans som verkställs av externa utförare och där kommunen bär hela kostnadsansvaret, underskottet uppgår
för året till -1,7 mnkr. Under 2019 har det också tillkommit nya externa placeringar, såväl korttid som permanenta till betydande merkostnader. Det innebär ett underskott om -10,4 mnkr. En annan utmaning har under
flera år varit bristen på egna boendeplatser. Verksamhetsområdet har därför under året planerat för nya bostäder
som är klara för inflyttning under 2020 och 2021. En treårig åtgärdsplan för att nå en budget i balans är utarbetad
och godkändes av Kommunstyrelsen i juni 2019. Planen
innehåller bland annat nya arbetssätt, lokaleffektiviseringar och översyn av externa placeringar.

Investeringsredovisning

Årets nettoinvesteringar uppgår till 2,3 mnkr, vilket är
3,0 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen är kopplad till
investeringar som är under planering och kommer att färdigställas under 2020.
Nämnden för omsorg och stöd
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Antal årsarbetare

2019
258,6
-1 046,4
-787,8
0,3
2,3
1 024

Framtid
De kommande åren medför stora demografiska förändringar när den stora 40-talistgenerationen uppnår en ålder över 80 år. Det innebär att en stor grupp kommer
upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar. År
2025 kommer det finnas cirka 650 fler personer som är
äldre än 80 år än i dagsläget.
För att klara framtidens utmaningar inom vård och omsorg med förändrat vårdbehov och minskad skattekraft,
behövs nya arbetssätt. Det kommer framöver exempelvis
krävas mer nära vård, en ökad digital transformation och
breddad rekrytering.

Boende för framtiden

Behovet av särskilda boendeformer kommer att öka och
det finns anledning att planera för ytterligare utökning
av det totala antalet boendeplatser. Planerna för ett nytt
äldreboende på området Fridhem kommer vara en del
i detta arbete. Dessutom behöver flera av kommunens
äldreboenden renoveras för att kunna möta dagens behov inom vård och omsorg samt de arbetsmiljö- och
säkerhetskrav som finns. Kommunstyrelsen har därför
gett Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att under
2020 utreda befintliga boenden inom äldreomsorgen och
lämna förslag på vidare åtgärder. För personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning finns behov av att
kommunen upprättar fler boendeplatser. Planering pågår
därför av uppförande av gruppbostäder på flera platser
inom kommunen.

Omvärlden påverkar

FN:s konvention om barnets rättigheter är svensk lag från
och med 2020. Det är då ännu tydligare att barn är egna
individer med egna rättigheter. Offentlig verksamhet får
därigenom både större möjligheter och skyldigheter att
omsätta barnkonventionen i praktiken.
I januari 2019 lämnades LSS-utredningen över till regeringen. I den föreslås en ny lag om stöd och service till
vissa personer med funktionsvariationer. Lagen förväntas innehålla en del nya insatser och en förändrad gränsdragning mellan stat och kommun. Exakt vad detta kommer att få för effekter i verksamheten går inte att säga i
nuläget, men fortsatt bevakning kommer att vara av vikt
för att vara förberedda.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Målredovisning
Medborgarfokus

Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter erbjuder ett
tiotal e-tjänster inom en rad områden från beställning av
nybyggnadskarta till digital anmälan om behov av specialkost i förskola, grundskola och gymnasieskola. Nya
e-tjänster för året är bland annat driftsbidrag för vägar
samt ansökan, besiktning och schaktrapport för grävtillstånd. Ängelholms 3D-stadsmodell som är tillgänglig för
alla medborgare på engelholm.se, har under året kompletterats med Skälderviken, Vejbystrand, Munka Ljungby och Hjärnarp.
Samhällsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.

Nämndens verksamheter utvecklar stadsmiljön genom
att satsa på förbättring och utökning av belysning på gator, broar, parker och lekplatser. Verksamheterna medverkar även i trygghetsvandringar för att lyssna på frågor
som medborgare påtalar och hitta lösningar gemensamt.
Det är lätt för medborgare och företag att lämna
in handlingar och få tydliga svar och rättssäkra
beslut inom förutsägbar och rimlig tid.

Verksamheten skapar en god service genom att möjliggöra för både förbokade och spontana möten samt analoga
och digitala ansökningar. Vidare arbetar vi ständigt med
att förbättra ärendehanteringen och skapa utförlig information på engelholm.se. På grund av underbemanning
sjönk andelen bygglov som hanterades inom 10 veckor
till 88 % under 2019. För att öka takten har bygglovsverksamheten under hösten anlitat handläggare från Helsingborgs kommun och i november tillsattes en vakant
handläggartjänst.
Effektiva verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden fattar tydliga och
rättssäkra beslut.

Genom att arbeta med klarspråk i våra skrivelser och beslut tydliggörs informationen och blir mer tillgänglig. Av
26 överklagade beslut återförvisade Länsstyrelsen två beslut med anledning av formella fel.
Samhällsbyggnadsnämnden utvecklar användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare
processer och resurseffektivitet.

Flera nya digitala system har tagits fram under det senaste
året. Till exempel har kart- och mätenheten ett nytt ge76

mensamt system med bygglovsenheten för ärenden och
fakturering. Hantering av gatu- och VA-information för
karta har uppdaterats och måltidsverksamheten har ett
nytt system för inköp, svinnmätning och nyckeltal för
måltidsverksamheten.
Kommunkoncernens
lokalförsörjningsprocess
ska säkerställas så att lokaler är färdigställda enligt beslutad plan.

Huvuduppdrag samhälle är behjälpligt för att säkra lokalförsörjningsprocessen och följer aktivt med i arbetet. Vi
detaljplanelägger, hjälper till med utredningar och rådgör
i samband med bygglovsprövningar.
Samhällsutveckling

Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %.

Under året har detaljplanearbete för ett flertal skolor och
förskolor påbörjats. Ett 60-tal lägenheter har vunnit laga
kraft och ett flertal detaljplaner, som omfattar olika typer
av boende men även verksamhetsområden, är påbörjade.
Sju detaljplaner är antagna under året. Förtätningsstudien
färdigställdes och den ger möjlighet till cirka 1700 bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i tidigt
skede i samhällsbyggnadsprocessen så att kommunen utvecklas hållbart.

Huvuduppdrag samhälle arbetar kontinuerligt för att bidra till att Ängelholm utvecklas hållbart. De olika verksamheterna medverkar i de flesta detaljplaner och bidrar
med sin kompetens i projekt och andra utvecklingsarbeten, till exempel i kommunens samhällstekniska grupp
och i kommunens företagslots.
Medskapande medarbetare

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.

Måltidsservice och lokalvårdsservice arbetar tillsammans
i ett projekt om Heltid som norm och andelen heltidsanställda har ökat under 2019. De medarbetare som inte
arbetar heltid har själva valt en lägre tjänstgöringsgrad.
Intraprenad erbjuder alltid heltidsanställning vid rekrytering av nya medarbetare och alla medarbetare har idag en
heltidsanställning i sin grundtjänst. Övriga verksamheter
erbjuder heltidsanställning vid all nyrekrytering oavsett
avtalsområde.
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Årets verksamhet
Verksamheten genomför årligen projekt för att säkerställa
att kommunens vatten och avloppssystem, gator och offentliga miljöer ska fungera och kunna ta emot de ökade
kraven som en större befolkning innebär. Genom arbetet
med nya detaljplaner, VA-ledningar och det nya avloppsreningsverket möjliggörs nya exploateringar och förtätningar. Vi arbetar också med utsmyckning och renhållning
av det offentliga rummet i syfte att göra det attraktivt för
medborgaren.

Nya och tillgängliga mötesplatser

Projekt stadsodling i Tegelbruksparken har utökats i antal
platser med anledning av stor efterfrågan från medborgare. Nu erbjuds odling i 100 odlingslådor.
Den nya tillgänglighetsanpassade bryggan vid Klitterhus
invigdes under våren. I Havsbaden har tre nya klitterövergångar tillgänglighetsanpassats och sex nedgångar har renoverats. I linje med att skapa en trygg trafikmiljö runt
våra skolor har närmiljöerna kring både Toftaskolan och
Sockerbruksskolan förbättrats i samverkan med huvuduppdrag lärande och familj.

Digitalisering med medborgarfokus

Medborgaren står i fokus i all verksamhet och lämnar
synpunkter och felanmälningar till kommunen. Genom
denna dialog kan idéer och förslag till förändringar från
medborgare förverkligas i verksamheten. Ängelholms
3D-stadsmodell, som är tillgänglig för alla medborgare
på engelholm.se, har under året kompletterats med Skälderviken, Vejbystrand, Munka Ljungby och Hjärnarp.
3D-stadsmodellen har även implementerats i planprocessen vilket skapar bättre förståelse för hur framtiden kan
se ut.

Agila samarbeten

Samarbetet med andra huvuduppdrag har fortsatt även
under 2019, dels med utegruppen och lekplatsgruppen
som är ett samarbete med den dagliga verksamheten, dels
med resurscenter som är ett samarbete med vuxenutbildning och arbetsmarknad. Intraprenad har även samarbete
med arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbete till
de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Kommunen
har även tecknat ett nytt samverkansavtal med Båstad gällande mätning.

VA-förnyelse möjliggör utveckling

Det nya avloppsreningsverket i Ängelholm färdigställdes
vid årsskiftet, vilket medför en nästan fördubblad kapacitet. Genom anställningen av en arbetsledare och tre

rörläggare har verksamheten haft två VA-förnyelseprojekt igång samtidigt 2019, ett i Munka-Ljungby och ett i
Strövelstorp. VA-projekten är en förutsättning för fortsatt
utveckling av Ängelholms tätorter.

Intraprenad har flyttat till nya lokaler

Intraprenad har under våren flyttat verksamheten från
Industrigatan till nya lokaler på Importgatan, för att frigöra fastigheten för utveckling av Stationsområdet. För
att kunna inrymma all verksamhet som fanns på Industrigatan har också ett gårdslager med växthus, skärmtak, förvaring av material och maskiner iordningställts på
Åkerslundsgatan.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs

Huvuduppdraget jobbar med medarbetardelaktighet,
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna samt att öka
frisknärvaron. Resultat av detta är att sjukfrånvaron minskat och att vi lyckas anställa erfarna medarbetare. Under
året har en ny stadsarkitekt rekryterats vilken har som
uppdrag att driva och bevaka frågor kring god gestaltad
livsmiljö, helt i linje med regeringens uppdrag om ökad
kvalitet i byggandet. En kvalitetssamordnare har anställts
som kommer ansvara för planering och uppföljning av
verksamheten inom miljö och bygg.
Hösten 2019 har medarbetare inom huvuduppdraget fått
utbildning i personlig effektivitet där syftet är att arbeta
enklare och smartare med full kontroll och bra struktur
på samtliga uppgifter och dokument, med en planering
som fokuserar på de viktigaste och mest värdeskapande
arbetsuppgifterna.
Vi använder robotteknik till golvvård och ett digitalt system har underlättat övergången från standardiserad städning till behovsstädning. Övergången från rutinstädning
till behovsstädning har gett medarbetaren en större möjlighet att påverka sitt arbete och innebär lägre kostnader
för vikarier inom lokalvårdsservice.

Ekonomisk analys

Skattefinansierad verksamhet

De totala nettokostnaderna för den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsnämnden uppgår till 94,5 mnkr,
vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Kapitalkostnadsavvikelsen var +1,4 mnkr till följd av senarelagda investeringar.
		
Nämndens största verksamhetsområde, Stadsmiljö, hade
en positiv avvikelse mot budget på +0,6 mnkr. Budgetavvikelsen för kapitalkostnadsavvikelsen uppgår totalt till
+1,3 mnkr. Verksamheter med större positiva budgetavvi77
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kelser var kollektivtrafik, vinterväghållning, gatubelysning,
och salutorg. Negativa avvikelser noterades för broar, gatusopning, asfaltering, bidrag till enskilda vägar, badstränder och lekplatser.
Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisade en
positiv budgetavvikelse på +0,2 mnkr varav ungefär hälften avser kapitalkostnader.
Måltidsservice är i huvudsak internt finansierad genom
försäljning av måltider till Nämnden för omsorg och stöd
samt Familje- och utbildningsnämnden. Verksamheten
noterade ett resultat för 2019 på +1,0 mnkr. Överskottet
är hänförligt till skol- och förskoleköken (cirka +1 mnkr
vardera) medan vårdboendeköken gick med underskott
(-1,2 mnkr). Livsmedelskostnaderna är lägre än budgeterat på skolornas och förskolornas kök. Transportkostnaderna blev högre än budgeterat som en följd av några
omfattande renoveringar på till exempel Möllebackens
serviceboende och Södra Utmarkens skola.
Lokalvårdsservice lämnade vid året slut ett resultat på
+0,6 mnkr. Enheten har realiserat en rad effektiviseringar,
och en lägre sjukfrånvaro har gjort att kostnaderna för
timlöner sjunkit. Även tillämpning av behovsstädning i
ökad omfattning har medfört lägre vikariekostnader. Robotiseringen av golvvården fortsatte under året, vilket har
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möjliggjort kvalitetshöjningar i delar av verksamheten.
Intraprenad är Samhällsbyggnadsnämndens utförarenhet åt i huvudsak Stadsmiljö och VA-verksamheten, både
vad gäller drift och investeringar. Resultatet för 2019 blev
+0,1 mnkr. Förklaringen är överskott på kapitalkostnaderna. Under året genomfördes en flytt från Industrigatan
till Importgatan. Den krävde mycket tid och arbete, vilket
påverkade utförandegraden i vissa delar. Särskilt omfattande insatser under året var VA-omläggningar på Östra
järnvägsgatan, Kyrkogatan och Bärnstensvägen, skötsel
av idrottsplatser, parkeringsverksamheten, sopning, renhållning, nya VA-serviser och skötsel av planteringsytor.
Bygglovsenheten redovisade nettokostnader på 5,2 mnkr,
vilket gav en samlad budgetavvikelse på +0,9 mnkr. Bostadsanpassning noterade kostnader på 4,3 mnkr, vilket
var 0,4 mnkr lägre än budget och något lägre än 2018.
Bygglovsverksamhetens intäkter på 8,7 mnkr var på ungefär samma nivå som 2018, medan överskottet på 0,5 mnkr
uppkom på grund av lägre personalkostnader. Under året
var det förhållandevis stor omsättning på personal.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp
(VA), visar för året ett negativt resultat på -0,7 mnkr, vilket
är 2,3 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak
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på lägre avskrivningar än budgeterat, men även på vissa
personalvakanser. Avskrivningarna 2019 uppgick till 18,8
mnkr, vilket var 1,5 mnkr högre än 2018 och ytterligare
3,0 mnkr högre än år 2015. Detta är en följd av den höga
investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. Eftersom investeringsnivån ligger klart över vad
verksamheten själv finansierar, ökar även upplåningen och
därmed räntekostnaderna. Räntekostnaderna uppgick till
3,5 mnkr 2019, vilket var 0,5 mnkr högre än 2018.
Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten var 12,4
mnkr för 2019. Samtidigt fick kommunen, enligt avtal med
Sydvatten, 4,8 mnkr i ersättning för driftkostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg med 4,7 mnkr
till 68,9 mnkr, vilket var en följd av att grundavgiften, den
fasta delen av brukningstaxan, höjdes. Under året togs
också stora underhållskostnader, främst på vattenverk och
reningsverk.

Samhällsbyggnadsnämnden
mnkr
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

285,7
-380,2
-94,5
1,6
48,6

Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

90,4
-91,1
-0,7
2,3
69,3

Antal årsarbetare

272

Framtid

Det negativa resultatet för VA-verksamheten innebär att
skulden till abonnenterna minskar från 7,9 mnkr vid årets
början till 7,2 mnkr.

Huvuduppdraget har som målsättning att i samverkan
implementera barnrättsfrågorna och Agenda 2030 som
en del i den ordinarie verksamheten.

Investeringsredovisning

Inom VA-verksamheten kommer förnyelseprojekten att
fortsätta över årsskiftet 2019-2020 vilket möjliggör fortsatt utveckling av tätorterna.

De samlade skattefinansierade investeringarna slutade
på 48,6 mnkr, vilket var 25,4 mnkr lägre än budgeterat.
En orsak till överskottet var överklagande av upphandling avseende projekt för byggande av nya offentliga toaletter (+5,0 mnkr). Detta gjorde att projektet inte kunde
genomföras under året. För projektet för upprustning av
gatubelysningen återstår 3,8 mnkr, vilket beror på leverantörsproblem. Tidsförskjutningar uppkom också i projekten för främst gång- och cykelvägar, busshållplatser, spont
Östergatan och småbåtshamnar.
Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) omfattade 100,5 mnkr och utfallet var 69,3
mnkr, vilket gav en budgetavvikelser på +31,2 mnkr. Utfallet var 85,3 mnkr lägre än 2018. Nedgången berodde
främst på utbyggnaden av avloppsreningsverket, där utgifterna 2019 låg på 46 mnkr mot 75,1 mnkr 2018. Merparten av detta stora projekt är nu genomfört och totalt
för åren 2015-2019 uppgår utgifterna till 126 mnkr. Detta
projekt stod också för en stor del (+19 mnkr) av budgetavvikelsen 2019.
Andra större projekt under året var omläggning av Östra
järnvägsgatan i Munka-Ljungby för 5,5 mnkr och ett delprojekt i Stora VA, S25-Kyrkogatan för 5,0 mnkr. Bärnstensvägen, Klippanvägen och ombyggnaden runt Villanskolan är andra projekt som påbörjades och som fortsätter
under år 2020.

Verksamheten ser en fortsatt hög inströmning av planansökningar och bygglov. Under 2020 införs en webbaserad
tjänst, ”Mina sidor”, vilket gör bygglovsprocessen mer transparent och avlastar handläggare och kundtjänst från flertalet inkommande frågor om status i ärenden. Det möjliggör
mer tid för handläggning och till att besvara mer avancerade
frågor. Ängelholms kulturmiljöwebb, en nätbaserad hjälp
för att underlätta att hantera kulturmiljövärden i plan- och
bygglovsprocesser, ska färdigställas och lanseras under 2020.
Under 2020 kommer vi sträva efter att återvinna pappershandukar i alla kommunens verksamheter. Vi utreder ytor för robotgräsklippare och en samlad och förnyad fordonspark med fler laddbara fordon. I dagsläget
har 35 av 45 kök klarat nivån för inköp av ekologiska
och KRAV-märkta livsmedel och vi strävar efter att
KRAV-certifiera samtliga kök.
Projektet ”Heltid som norm” fortskrider med målet att
skapa en organisation bestående av fler heltidstjänster.
Inom huvuduppdrag samhälle är det främst måltidsservice och lokalvårdsservice som är berörda verksamheter.
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Nämnden för kultur, idrott och fritid
Målredovisning
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas mål i samband med budgeten. Nämnden för kultur, idrott och fritids mål är grupperade under kommunfullmäktiges fyra
perspektiv.
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.

Kultur och stad har tagit fram ett 30-tal e-tjänster. Nominering av idrotts- och kulturpris, anmälan till simskola,
anmälan till sommarlovsaktiviteter och bidragsansökningar är några av dem. Detta har skapat tydlighet och
tidsvinster för föreningar, medborgare samt den kommunala verksamheten.
Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda
praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

Kultur och stad möjliggör för föreningar att anställa
medborgare med lönebidrag. Verksamheten samarbetar
även med universitet och högskolor för att erbjuda studenter praktikplatser.
Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar
till snabbare processer och resurseffektivitet.

Ytterligare två närbibliotek, Munka-Ljungby och Vejbystrand, har blivit meröppna. Detta ger kommuninvånare
och andra med lånekort utökad tillgång till det offentliga
rummet, bibliotekens bestånd och stora delar av bibliotekens verksamhet.
Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering
inom kommunals avtalsområde.

Två lediga deltidstjänster inom fritidsgårdsverksamheten
har blivit en heltidstjänst som kompletteras med timanställning på 0,20 tjänst.

Årets verksamhet
God livsmiljö

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som arrangerades i ett
samarbete mellan lärande och familj och kultur och stad
nådde ut till 500 barn och unga.
Inom ramen för samverkansprojektet BID smyckade
fastighetsägare, näringsidkare och kommunen stadskärnan med fasadkonst av bland annat internationella street
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art artister. Även elskåpen blev vackrare med verk från 8
konstnärer inom Konstnärernas Kollektivverkstad.
Ekens förskola utsmyckades med verket ”Pil” av den
stockholmsbaserade konstnären Peter Svedberg. Den tyska konstnären Franziska Agrawall skapade ett nytt verk
på Sven Johns Udde längs med Kattegattleden i X-sites
projektet och under hösten arrangerades en workshop
med de boende i Skälderviken.

Nya mötesplatser

Skateparken i Ängelholm har kompletterats med en
motionsslinga, belysning och grillplatser och på så vis
utvecklats till en generationsöverskridande mötesplats.
Minigolfbanorna vid Rönnevik har byggts om till äventyrsgolfbanor. Den nya bryggan vid Klitterhus invigdes
under våren 2019.

Upplevelser under året

Sommaren 2019 började med att Nämnden för kultur,
idrott och fritid stod som värd för nationaldagsfirandet i
Hembygdsparken. Vidare genomfördes också en nystartad sommarturné med bokbussen som stannar på populära sommarplatser runt om i kommunen. Kultur och
stad skapade en mötesplats där invånare kunde umgås,
låna böcker och lära sig hjärt- och lungräddning. Bibliotekscykeln användes flitigt under året för att skapa små
mötesplatser på platser där mycket folk befinner sig, till
exempel i parker, vid stationen och på kräftfiske.
Tullportsplatsen stärkte sin roll som mötesplats genom
att Ljusfesten arrangerades i denna miljö för andra året i
rad. En ny permanent flytbrygga köptes in och den belysningen på Tullportsbron integrerades i Ljusfesten.
Verksamheten har haft fortsatt fokus på tidiga insatser
gällande den psykosociala arbetsmiljön i syfte att tidigt
upptäcka och åtgärda möjliga risker. Sjukfrånvaron inom
kultur och stad har 2019 varit väsentligt lägre jämfört
med föregående år och uppgick 2019 till 2,7%.

Ekonomisk analys
Nämnden har en positiv avvikelse mot budget för 2019
om 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på ett överskott för kapitalkostnaderna. Förklaringen är att vissa investeringsprojekt förskjutits i tid och då ökar inte avskrivningar och
räntekostnader som planerat.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, IDROTT OCH FRITID

Framtid
Personalvakanser genererar mindre överskott för Järnvägens museum och Fritid i generationer medan högre
kostnader för ledningspersonal genererar ett mindre underskott för Kulturskolan.

Kultur och stad har som målsättning att, i samverkan
med övriga huvuduppdrag, implementera barnrättsfrågorna och Agenda 2030 som en del i de ordinarie verksamheterna. Alla medarbetare kommer att utbildas.

Investeringsredovisning

Ombyggnaden av stadsbiblioteket börjar våren 2020 och
beräknas bli klar under 2022. Under tiden som ombyggnaden pågår kommer stadsbiblioteket ersättas av ett temporärt bibliotek på Åsbogatan.

Investeringsbudgeten uppgår för 2019 till 10,3 mnkr och
utfallet stannade vid 4,5 mnkr. Två anläggningsprojekt,
omklädnadsrum på Hjärnarps idrottsplats och BMX-banan, kom inte igång som planerat och kommer i stället
genomföras under 2020. Några projekt som däremot
slutfördes var Skateparken, minigolfbanan vid Rönnevik
samt meröppna bibliotek i Vejbystrand respektive Munka-Ljungby.
Nämnden för kultur, idrott och fritid
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Antal årsarbetare

2019
11,9
-144,6
-132,7
0,9
4,5
73

Nya modeller för föreningsbidrag är framtagna och ska
implementeras. De kommer ge en god förutsättning för
vårt uppdrag gällande samverkan med civila samhället.
Verksamheten kommer fortsätta att arbeta med den plan
för kultur som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019. Planen syftar till att stärka kulturens närvaro och att ge förutsättningar för goda mötesplatser i alla
kommunens delar.
Tillsammans med värdstäderna Halmstad, Falkenberg
och Varberg kommer Ängelholm arrangera UEFA F17EM 2020. Mellan 9-22 maj spelar flickor födda 2003 om
vem som är Europas bästa fotbollslag. Vilka lag som
kommer spela i Ängelholm lottas fram i början av april.
81

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Överförmyndarnämnden
Målredovisning
Medborgarfokus

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

I maj 2019 var cirka 51% av årets arvodesärenden granskade vilket ökade till 74% i augusti. Till årets slut har
drygt 97% granskats, i övriga ärenden det varit problematisk att få in nödvändiga kompletteringar.
Effektiva verksamheter

Utveckla användarvänliga digitala lösningar som
bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.

Målet om en effektiv och snabb handläggning bedöms uppfyllas då antalet beslutsärenden och delegationsärenden uppnått målvärdena för den aktuella perioden. Det har även införts en e-tjänst för rekrytering av
ställföreträdare.

minskat under året, vilket har inneburit att nämndens resultat är bättre än prognoserna indikerat. Delar av underskottet, 0,3 mnkr kan härledas till kostnader som överförmyndarnämnden har tagit gällande barn under 18 år och
som fått permanent uppehållstillstånd. Dessa ungdomar
ska enligt lag om god man för ensamkommande barn tilldelas en särskild vårdnadshavare om inte särskildas skäl
talar emot det, dessa kostnader ligger under en annan
nämnds ansvar, familje- och utbildningsnämnden.
Överförmyndarnämnden
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetavvikelse
Antal årsarbetare

2019
0
-4,7
-4,7
-0,5
3,4

Årets verksamhet

Framtid

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner vars huvuduppgift är att ha
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen sker främst genom granskning av redovisningshandlingar. Nämnden bevakar underåriga, funktionsnedsatta,
sjuka och äldre personers rätt i samhället samt ser till att
de som inte klarar sina personliga, juridiska eller ekonomiska angelägenheter får hjälp med detta av en lämplig
förordnad ställföreträdare.

Flyktingströmmarna påverkar samtliga kommunala verksamheter. För Överförmyndarnämnden har särskilt ensamkommande ungdomar en stor påverkan med flera
kostnadsdrivande ärenden.

Verksamheten har under året arbetat med att förenkla rutiner i handläggningen. Från och med augusti 2019 har
ytterligare en resurs om 40% rekryterats för att hantera
granskning av årsräkningar.

Ekonomisk analys
Avvikelsen mot budget för överförmyndarnämnden visar
på ett underskott om -0,5 mnkr. Anledningen till underskottet är att behovet av en god man eller förvaltare är
större än den budgeterade kostnaden. Behovet har dock
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Under de senaste åren märks en tendens att ärendena
nämnden hanterar har ändrat karaktär. Fler ärenden är
av mer komplex karaktär eftersom fler huvudmän är
yngre med psykisk ohälsa och därigenom kräver särskilda behov och stöd av gode män och förvaltare.
Samtidigt som dagens samhälle är mer komplext värderas
individuell frihet högt, och det finns starka förväntningar
på kommun och andra myndigheter att stödja individer
med hjälp. Det gör att antalet komplexa ärenden förväntas fortsätta stiga.
För att följa med den digitala utvecklingen har ett samarbete med extern part påbörjats och under våren 2020
planeras färdigställandet av en app där ställföreträdare
kan hantera sina uppdrag digitalt och i realtid.
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AB Ängelholmshem
Målredovisning
Kommunfullmäktige beslutar via ägardirektiv om de
övergripande målen för Ängelholmhemskoncernen.
Medborgarfokus

Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60
bostäder per år i snitt. Mellan 2019–2022 planeras 310
bostäder att uppföras, vilket motsvarar 77 bostäder per
år i snitt de kommande åren. Ängelholmshem är inne i
en expansiv fas och har pågående och planerade investeringar för 900 mnkr. Exempelvis uppförs kvarteret Nya
Saftstationen, vilket är ett av Ängelholmshems största
projekt någonsin. Därtill har koncernen under året uppfört sju koncepthus på tre orter i kommunen, med tre
ytterligare under byggnation.
Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar

Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar,
standard och i olika delar av kommunen. Under 2019 bestod 79 % av Ängelholmshems bostäder av tvårums- och
trerumslägenheter vilket är den storlek på lägenheter som
efterfrågats mest av marknaden.
Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska
vara en öppen och inkluderande kommun

Kundundersökningen 2019 visar att en tydlig majoritet
av hyresgästerna är mycket nöjda med Ängelholmshems
service och att bostadsområdena upplevs som trygga.
Både service- och produktindex ökar och har de högsta noteringarna sedan mätningen startade. Under året
genomfördes också trygghetsronder, vilka syftar till att
identifiera förbättringar i den fysiska utemiljön som ytterligare kan förbättra den upplevda tryggheten i kvarteren.
Koncernsamordning

Bolaget har som målsättning att fortlöpande effektivisera
verksamheten. De synergieffekter och rationaliseringar
som uppnås ska bland annat synliggöras mer fastighetsunderhåll och digital teknik. Flera underhållsprojekt har
genomförts under året, exempelvis har Ängelholmshem
påbörjat en omfattande stamrenovering på Rebbelberga,
renoverat fyra hissar på Villan och Ängavången, påbörjat
renovering av storkök på Möllebacken i Munka Ljungby,
bytt ett stort antal fönster och dörrar på Nya Kungsgården samt utfört omfattande fasadarbete på delar av fastighetsbeståndet. Under 2018 anslöts sig Ängelholmshem
till allmännyttans digitaliseringsinitiativ, vilket innebär att
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bolaget stödjer ett treårigt projekt med inriktning mot digitalisering i fastighetsbranschen. Som en direkt följd så
har en arbetsgrupp bildats under 2019 för att lyfta digitaliseringsarbetet internt.
Effektiva verksamheter

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Fastigheternas energiförbrukning har fortsatt att minska jämfört med föregående år och fordonsparken drivs
till 100 % av fossilfria drivmedel. Nya bostadshus uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard.
Ängelholmshem är från och med 2017 miljödiplomerat
enligt standard för svensk miljöbas, vilket innebär att ett
miljöledningssystem har implementerats i syfte att skapa
struktur och minska verksamhetens miljöbelastning. 2018
anslöt Ängelholmshem sig till allmännyttans klimatinitiativ, vilket bland annat innebär att energiförbrukningen
ska minska med 30 % till 2030 jämfört med 2007 års nivå.
Prognosen för 2019 visar att energiförbrukningen hittills
minskat med 26 %.
Samhällsutveckling

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god
boendemiljö för barn och unga

Under 2019 har Ängelholmshem vid flera tillfällen skapat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under påsken hölls Påsklovskul med tipsrundor, påskpyssel och
utsmyckning. På sommarlovet bjöd Ängelholmshem in
till aktiviteter med fokus på rörelse och fysisk aktivitet.
För första gången öppnades även den årliga Stadsdelsfesten upp för alla kommuninvånare vilket resulterade i en
välbesökt dag fylld med olika aktiviteter som ansiktsmålning, trolleri, ponnyridning, barnteater och Pyttetåget.
Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur

Ängelholmshem under året stöttat totalt 40 organisationer och evenemang, exempelvis Konstrundan, Hembygdsparken och ett anti-mobbning projekt på Södra
Utmarkens skola tillsammans med Friends. Ängelholmshem erbjuder även fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga.
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 2019 har Ängelholmshem stöttat ett stort antal föreningar som bidrar till att
barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid.

AB ÄNGELHOLMSHEM

Årets verksamhet
Ängelholmshemskoncernen har under året färdigställt 28
lägenheter och ytterligare 12 har påbörjats. Därtill fortlöper projektet på Nya Saftstationen där 270 lägenheter
uppförs.
Nya Saftstationen är bolagets enskilt största pågående
projektet. Förutom 270 hyreslägenheter omfattar projektet två LSS-boenden med totalt 12 lägenheter samt
fem kommersiella lokaler. En av lokalerna är en så kal�lad bokal, en lokal som kombineras med en boendedel.
Nya Saftstationen miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad silver, vilket innebär att bland annat ritningar
och relevanta miljörutiner godkänns av Sweden Green
Building Council. Kvarteret kommer ha ett stort antal cykelparkeringar och förbereds för en bilpool. Inflyttning
av första etappen planeras till våren 2021 och resterande
under våren 2022.
Uppförandet av tio stycken koncepthus har också pågått
under 2019. Koncepthuset heter Perstorp 1 och är ett
kompakt hus med fyra identiska lägenheter på 35 kvm
var. Av de tio koncepthusen har sju färdigställts under
2019 i Ängelholm, Strövelstorp samt Össjö. Resterande
tre i Söndrebalj samt Hjärnarp kommer stå klara 2020.
Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem
fortsatt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter
i hög takt. Ängelholmshem har påbörjat en stamrenovering på Rebbelberga, renoverat fyra hissar på Villan samt
Ängavången, utfört omfattande fasadarbete på delar av
fastighetsbeståndet, bytt ett stort antal fönster och dörrar
på Nya Kungsgården samt påbörjat renovering av storkök på Möllebacken i Munka Ljungby. Energisparoptimeringar har även gjorts på värmepumpsanläggningar på
kvarteren Vågmästaren, Kulltorp samt Papegojan för att
få en bättre drift och lägre energiförbrukning.
Under 2019 har Ängelholmshem sålt fastigheten Söndrebalj 7:55 i Hjärnarp med ett underliggande fastighetsvärde om 41,5 mnkr.

Ekonomisk analys
Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår
till 27,3 mnkr (11,3 mnkr föregående år). Soliditeten uppgår till 20,2 % (21,8 föregående år). Intäkterna har ökat
med 5,6 mnkr sedan föregående år, vilket främst beror på
hyreshöjningar. Hyresförhandlingen resulterade i en höjning med 1,65 % från 1 februari. Reavinst vid försäljning
av fastigheter har påverkat årets resultat positivt med 5,5

mnkr. Avskrivningar har ökat på grund av nybyggnation
och renoveringar. Nettoinvesteringarna uppgår till 338,8
mnkr (132,5 mnkr föregående år). Ökningen 206,3 mnkr
avser främst Nya Saftstationen.
Bolagets räntekostnader har minskat, till största delen
beroende på föregående års förtidsinlösta derivat som
medförde en ökad kostnad det året. Upplåningen har
ökat med 200 mnkr till totalt 1975 mnkr. Hanteringen av
ränterisken är en viktig del i finansverksamheten. För att
uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken
används finansiella derivatinstrument, i enlighet med de
riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy.
Ängelholmshem
mnkr
Nettomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar
Balansomslutning
Soliditet, (%)
PERSONAL
Antal anställda (årsarbetare)
Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%)
ÖVRIGT
Antal bostadslägenheter totalt (st)
Total lägenhetsyta (m2)
Outhyrt under året (%)

2018
250,1
11,3
132,5
2 485,0
21,8%

2019
255,7
27,3
338,8
2 754,6
20,2%

40,0
6,0%

40,0
6,5%

3 110
207 000
0,26%

3 093
205 000
0,17%

Framtid
Mellan 2020–2022 planeras totalt 282 bostäder att uppföras, vilket överträffar ägardirektivets mål om att minst
60 bostäder per år i snitt ska uppföras. Bolaget planerar
att bebygga den gamla växthustomten i Munka Ljungby med högre bebyggelse bestående av två rums-och tre
rumslägenheter. Bolaget planerar också att på sikt bygga
24 lägenheter med hög standard intill Rönne å i direkt
anslutning till det befintliga kvarteret Rönnen och alla lägenheter kommer att ha uteplats eller balkong.
För att Ängelholmshem även i framtiden ska kunna erbjuda trivsamma bostäder i trygga områden måste bolaget ha en långsiktigt stabil ekonomi. Överskottet kommer
i så stor uträckning som möjligt gå till underhåll, utveckling och nyproduktion. Genom att ta ansvar för det befintliga fastighetsbeståndet samt uppföra bostäder som
efterfrågas av marknaden säkerställs att bolaget även i
framtiden kan bidra till Ängelholms utveckling.
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AB Ängelholmslokaler
Målredovisning
Kommunfullmäktige beslutar via ägardirektiv om de
övergripande målen för Ängelholmhemskoncernen. AB
Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under
kommunfullmäktiges fyra perspektiv.
Medborgarfokus

Koncernsamordning

Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta efter den upprättade underhållsplanen. Under 2019 har omfattande
underhållsarbete utförts. Bland annat har två storkök renoverats och ett tredje påbörjats. Därtill har underhållsarbete genomförts på Munkaskolan, Ängelholms Tennis &
Idrottshall samt Solhaga vårdboende.

byggnation av en ny förskola samt en ny låg-och mellanstadieskola pågått. Därtill pågår planering av ytterligare
en ny förskola i centrala Ängelholm samt en omfattande
renovering av stadsbiblioteket.
Medskapande medarbetare

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är bra.
Det bevisas bland annat av att korttidssjukfrånvaron som
under många är varit väldigt låg. Resultatet från den senaste medarbetarundersökningen, som genomfördes
under 2019, visar på fortsatt högt förtroende för Ängelholmslokaler som arbetsgivare. Nästa medarbetarundersökning genomförs under 2021.
Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald

Ängelholmslokaler vill att Ängelholms kommun ska
vara nöjda med bolagets tjänster och därför genomförs
en kundundersökning vartannat år. Det genomfördes
en kundundersökning under slutet av 2019 som särskilt
fokuserade på våra verksamhetslokaler för förskoleverksamhet. Då svarsfrekvensen var mycket låg har svaren
inte kunnat användas.

Ängelholmshemskoncernen anser att en mångfald avseende medarbetarna kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Därför bejakas mångfaldsaspekten vid rekrytering av nya medarbetare. Statistik avseende mångfald
förs ej av bolaget då antalet medarbetare anses vara för få
till antal i detta hänseende.

Effektiva verksamheter

Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar till att göra
Ängelholms kommun attraktivt för människor och företag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv
utveckling av kommunen.

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lokaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som
miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Ängelholmslokaler är från och med 2017 miljödiplomerat enligt standard för svensk miljöbas, vilket innebär att ett
miljöledningssystem har implementerats i syfte att skapa
struktur och minska verksamhetens miljöbelastning. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 uteslutande av fossilfritt drivmedel.
Samhällsutveckling

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete
med Kraftsamling 2.0

För att Ängelholms kommun ska nå det uppsatta målet
gällande befolkningstillväxt samt vara en kommun som
är särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra
lokaler för kommunal verksamhet.
Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar även till att
göra Ängelholms kommun attraktivt för företag, vilket
skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling
av kommunen. Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla befintliga lokaler i högt tempo samt uppföra nya
hållbara och attraktiva lokaler. Under året har exempelvis
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Årets verksamhet

Under 2019 har byggnationen av den nya Villanskolan
påbörjats. Skolan dimensioneras för 635 elever och en
ny idrottshall med plats för 250 åskådare. När den nya
skolan står färdig kommer verksamheten flytta in och
därefter kommer den nuvarande skolan att rivas. Nya Villanskolan kommer att miljöcertifieras enligt standard för
miljöbyggnad. Skolan beräknas vara klar 2021.
Under första kvartalet 2019 har en ny förskola på Akkas gränd färdigställts. Förskolan, som fått namnet Ekens
förskola, innefattar fyra avdelningar och har miljöcertifierats enligt standard för miljöbyggnad silver. I april påbörjades byggnationen av ytterligare en förskola, denna
på Jordgubbsfältet i Munka Ljungby. Förskolan kommer
bestå av fyra avdelningar och ska miljöcertifieras enligt
standard för miljöbyggnad silver. Under året har nybyggnation av en matsal på Strövelstorps skola även pågått
samt projektering för ombyggnationen av Ängelholms
stadsbibliotek.
Ängelholmslokaler har under 2019 utfört ett omfattande underhållsarbete på ägda och förvaltade fastigheter.

AB ÄNGELHOLMSLOKALER

På sommarlovet bjöd Ängelholmshem in till aktiviteter med fokus på rörelse och fysisk aktivitet.

Bland annat har två storkök renoverats och ett tredje påbörjats. Därtill har underhållsarbete genomförts på Munkaskolan, Ängelholms Tennis & Idrottshall samt Solhaga
vårdboende.
Ängelholmslokalers målsättning är att kunna erbjuda
kommuninvånarna väl underhållna fastigheter. Bolagets
ambition är att ha en så effektiv förvaltning som möjligt
med fokus på utveckling och långsiktigt ägande. Att underhålla fastigheterna är en investering för framtiden och
något som ökar trivseln för de medborgare som använder
lokalerna.

Ekonomisk analys
Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster är
uppgår till 9,7 mnkr (7,2 mnkr föregående år). Soliditeten
uppgår till 16,2 % (17,4 % föregående år).
Hyresintäkterna har ökat med 9,3 mnkr medan övrig förvaltning har minskat med -3,7 mnkr jämfört med 2018.
Nettoinvesteringar har uppgått till 163,8 mnkr (104,3
mnkr föregående år).
Avskrivningarna har ökat med 4,0 mnkr jämfört med
föregående år, vilket beror på genomförda investeringar.
Marknadsvärdering av koncepthus gjordes innan dessa
överfördes till moderbolaget, detta medförde nedskrivning med 13,8 mnkr.

Ängelholmslokaler
mnkr
Nettomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar
Balansomslutning
Soliditet, (%)

2018
182,8
7,2
104,3
1 382,8
17,4%

2019
188,5
9,7
163,8
1 501,1
16,2%

PERSONAL
Antal anställda (årsarbetare)
Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%)

42,0
1,9%

38,0
2,6%

ÖVRIGT
Total yta förvaltade verksamhetslokaler (m2)

227 000

208 000

Framtid
I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun växer ökar också behovet av lokaler avsedda för kommunal
verksamhet. Planering pågår avseende nya Tegelgårdens
förskola. Ombyggnation av matsal till lektionssalar på
Strövelstorps skola, byte av fettavskiljare på flertalet fastigheter samt en förskola uppförd med paviljonger är en
rad projekt som väntar under de närmsta åren. Ängelholmslokaler inväntar dessutom beställning avseende
omfattande renoveringar av flertalet särskilda boenden
under de kommande åren.
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Årets Verksamhet

Ängelholms kommuns vatten- och avloppsverksamhet
(VA) ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift,
underhåll och förnyelse av VA-anläggningar och VA-ledningar inom fastställda verksamhetsområden.
VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som
ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken
och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken samt i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Utöver detta har kommunfullmäktige fastställt finansiella mål och en kvalitetsdeklaration för verksamheten.
Verksamheten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 37 000 abonnenter. Avloppsvattnet renas i
ett stort avloppsreningsverk i Ängelholm och i ett mindre i
Starby. Systemet sammanbinds av cirka 455 km vattenledningar, 320 km spillavloppsledningar, 334 km dagvattenledningar och ca 100 tekniska anläggningar.

av skyltar med bevattningsförbud. Sommaren 2019 blev
inte lika torr som 2018 och inget bevattningsförbud behövde utfärdas.
Nederbörden under 2019 var totalt 717 mm. Den största
nederbörden kom i oktober månad med 163,1 mm, mest
regn kom under månaderna augusti-oktober.
Regn och inkommande flöde ARV 2019
Inkommande flöde (m3)
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Under 2019 har 68 nya abonnenter (hushåll, flerfamiljshus
och industrier) anslutit sig till det allmänna ledningsnätet
vilket genererat en intäkt i anslutningsavgifter om 13,5
mnkr (2019-12-31).

Sydvatten har under 2019 levererat ca 50 % av vårt dricksvatten, 1 474 365 m³. Vår egen produktion har täckt upp
resterande behov, på 1 489 215 m³. Den totala mängden
utlevererat dricksvatten är 2 963 580 m³.

Ängelholms kommun är sedan år 2015 ansluten till Sydvatten och köper 50 % av sin vattenförbrukning av Sydvatten
och resterande 50 % produceras i Ängelholm i eget vattenverk. Råvatten för egen produktion tas från egna vattentäkter i Brandsvig och Tollsjö.

Drickvattenleverans ÄVV 2019

VA-verksamheten är organisatoriskt en del av huvuduppdrag Samhälle. I tabellen nedan presenteras antal tillsvidareanställda.
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Män

11
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Totalt

17

18

Kvinnor

Ängelholms kommun har cirka 42 500 invånare och staden
växer. Fler invånare kommer att ha behov av dricksvatten,
vilket innebär ett ökat vattenuttag samt ökad belastning på
avloppsreningsverket och spillvattenledningarna.

Nederbörd och vattenuttag
Efter den torra sommaren 2018 med bevattningsförbud
förbereddes det inför sommaren 2019 ifall en liknande situation som 2018 skulle inträffa genom bland annat inköp
2

m3

Egen produktion m3

Sydvatten m3

Stora VA-utbyggnaden
Inom ramen av den så kallade Stora VA-utbyggnaden
fortsätter planen med att skydda och förstärka säkerheten
kring vårt dricksvatten. Ytterligare tre befintliga dricksvattenbrunnar har upprustats under 2019 med nya överbyggnader.
Entreprenaden för Klippanvägens fortsatta ombyggnad
har projekterats under året med planerad byggstart våren
2020. Vidare har entreprenaden för S25, Kyrkogatan i
Munka Ljungby slutförts.
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Utbyggnaden och renoveringen av avloppsreningsverket
har fortsatt under hela 2019 och blir klart våren 2020.

VA-förnyelse
En VA-förnyelse innebär att ledningarna för vatten, spill och
dagvatten läggs om och förnyas i ett berört område. Verksamheten byter alltså ut gamla befintliga VA-ledningar till nya.
En större VA-förnyelse som påbörjades under året har
under året färdigställts vid Östra järnvägsgatan i Munka
Ljungby. Vidare har även ledningsnätet på Bärnstensvägen
i Strövelstorp förnyats och utredning för kommande förnyelse av Kronotorpsområdet i Ängelholm påbörjats.
I ett antal exploateringsområden har VA-ledningar nyanlagts. Exempel på detta är Parallelltrapetsen etapp 3, Ärrarps Ängar med flera.

Undersökningsarbete på ledningsnätet
Två större undersökningar har genomförts under året med
syfte att kontrollera alla hårdgjorda ytor som på något vis
belastar spillvattennätet med ovidkommande vatten.
Under året har två avrinningsområden inventerats med avseende på ovidkommande vatten, södra Strövelstorp och
Roslunda/Karlslundsområdet i Ängelholm.

VA-plan
Beträffande arbetet med VA-planen har man under året
skrivit ett tjänsteärende, med en önskan om att genomföra
en översyn av gällande VA-plan. Ärendet kommer behandlas politiskt under våren 2020. Översynen ska utreda de
prioriteringar som är gjorda i nuvarande plan med avseende på utbyggnadsområde och utbyggnadstakt.

Utbyggnad av avloppsreningsverket
Utbyggnaden och renoveringen av avloppsreningsverket har
fortsatt. Slutbesiktningen kommer genomföras i slutet av januari 2020 och intrimning av avloppsreningsverket kommer
att ske under hela året. Rötkamrarna togs ur drift sommaren
2018 och ska tas i drift igen våren 2020. Därför har slammängden har varit större med utökade körningar till NSR.
Mellan mars och oktober har endast en biolinje varit i drift
på grund av renovering. De nya bassängvolymerna i mellansedimenteringen och slutsedimenteringen har löpande
tagits i drift under 2019.
Trots utbyggnad och renovering av avloppsreningsverket
har alla miljökrav uppfyllts 2019 och från och med 2020
kommer hårdare miljökrav att gälla då anläggningen är färdigutbyggd.

Mål och kvalitetsdeklarationer
VA-verksamhetens finansiella mål fastställda av
fullmäktige:
Vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningsverksamheten ska till 100 % finansieras via avgifter
från brukarna.

Verksamheten bedömer målet som helt uppfyllt.
VA-verksamheten genererade en negativ avvikelse motsvarande -0,7 mnkr 2019, vilket medför en minskning av
skulden till abonnentkollektivet. Bedömningen är att resterande del av skulden till abonnenterna kommer att återföras under de närmaste åren på grund av ökade kostnader
för den Stora VA-utbyggnaden, utbyggnad av ledningsnät
och pumpstationer samt avloppsreningsverk.
Avseende verksamheten har kommunfullmäktige i samband med budget fastställt följande kvalitetsdeklaration:
Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar
vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen.

Verksamheten bedömer målet som helt uppfyllt. Inga
av kommunens kunder har varit utan vatten vid oplanerat
avbrott i mer än 24 timmar.
3
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Ekonomisk analys
Driftredovisning
Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp,
visar för året ett negativt resultat på -0,7 mnkr, vilket är
2,3 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak
på lägre avskrivningar än budgeterat, men även på vissa
personalvakanser. Avskrivningarna 2019 uppgick till 18,8
mnkr, vilket var 1,5 mnkr högre än 2018 och ytterligare
3,0 mnkr högre än år 2015. Detta är en följd av den höga
investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. Eftersom investeringsnivån ligger klart över vad
verksamheten själv finansierar, ökar även upplåningen
och därmed räntekostnaderna. Räntekostnaderna uppgick till 3,5 mnkr 2019, vilket var 0,5 mnkr högre än 2018.
Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten var 12,4
mnkr för 2019. Samtidigt fick kommunen, enligt avtal
med Sydvatten, 4,8 mnkr i ersättning för driftkostnader
i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg med 4,7
mnkr till 68,9 mnkr, vilket var en följd av att grundavgiften, den fasta delen av brukningstaxan, höjdes. Under
året ökade även kostnaderna för underhåll, främst på vattenverk och reningsverk.
Det negativa resultatet för VA-verksamheten innebär att
skulden till abonnenterna minskar från 7,9 mnkr vid årets
början till 7,2 mnkr.
Ekonomisk utveckling
mnkr

Utfall 2019 Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

80,4

77,1

Driftkostnader

-47,0

-45,9

Personalkostnader
Årets förändring av förutbetalda
avgifter/skuld till abonnenter

-11,1

-11,1

-0,7

-2,1

Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade
VA-verksamheten omfattade 100,5 mnkr och utfallet var
69,3 mnkr, vilket gav en budgetavvikelse på +31,2 mnkr.
Utfallet var 85,3 mnkr lägre än 2018. Minskningen i jämförelse med föregående år beror främst på utbyggnaden
av avloppsreningsverket, där utgifterna 2019 låg på 46,0
mnkr mot 75,1 mnkr 2018. Merparten av detta stora projekt är nu genomfört och totalt för åren 2015-2019 uppgår utgifterna till 126,0 mnkr. Detta projekt stod också
för en stor del (+19,0 mnkr) av budgetavvikelsen 2019.
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Andra större projekt under året var omläggning av Östra
järnvägsgatan i Munka-Ljungby (5,5 mnkr) och ett delprojekt i Stora VA, S25-Kyrkogatan (5,0 mnkr). Bärnstensvägen, Klippanvägen och ombyggnaden runt Villanskolan är andra projekt som påbörjades under året där
arbetet som kommer fortsätta under år 2020.
Investeringar 2014-2019
mnkr

2019

2018

2017

2016

2015

Totalt

69,3 154,6

82,5

79,1

52,8

Framtid

Befolkningsökningen i kommunen kräver utökad verksamhet vid Ängelholms avloppsreningsverk. Utbyggnaden av avloppsreningsverket är en del i Ängelholms kommuns satsning och blev klar vid årsskiftet. Intrimning
och uppföljning av processen kommer att pågå under
2020-2022. Genom den Stora VA-utbyggnaden tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens
långsiktiga utveckling och skapar förutsättningar för att
kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i
kommunen. Det innebär en förstärkning och förnyelse
av ledningsnätet för både dricksvatten och spillvatten.
Under våren 2020 kommer fortsättningen av S11 att
byggas (spillvattenledning längs Klippanvägen mellan
Östergatan och Kungsgårdsleden). Den kommer sedan
att anslutas till huvudspillvattenpumpstation SPU1 som
togs i slutlig drift under 2019. Under 2020-2021 kommer
spillvattenpumpstation SPU20 som hanterar allt spillvatten från södra delen av kommunen att projekteras och
byggas om. Även ledningssträckningen S4, vatten- och
spillvattenledningar från Vegeholm och till Strövelstorp,
kommer att projekteras och läggas om under 2020-2022.
Samtidigt som nya VA-ledningar behöver byggas måste
också de gamla befintliga VA-ledningarna förnyas. Områden som planeras för förnyelse under 2020 är Ahlefeldsgatan i Munka Ljungby, Kronotorpsområdet i Ängelholm, och del av Bjärevägen i Skälderviken.
Arbetet med att sanera bort ovidkommande vatten i spillvattenledningar fortsätter också under 2020 där bland annat området Bäckadal/Skörpinge kommer att utredas.
VA-taxan kommer att justeras kontinuerligt för att möta
framtidens behov av kapacitetsökning i ledningsnät och
anläggningar.
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Finansiella rapporter
Redovisningsprinciper
Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning, med beaktande
av Lagen om allmänna vattentjänster. En fullständig beskrivning av Ängelholms kommuns redovisningsprinciper återfinns i kommunens årsredovisning. Nedan följer
en beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper för
VA-verksamheten. VA-verksamheten utför inga uppdrag
utanför verksamhetens huvudmannauppdrag enligt vattentjänstlagen, varför inga kostnader och intäkter uppstår
som behöver särredovisas från huvudmannauppdraget.

bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en
nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt
prisbasbelopp (23 250 kr år 2019). Komponentavskrivning tillämpas på alla nya projekt där väsentliga komponenter finns.
Avskrivningstid
Vatten och avloppsledningar
Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar
Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg, fordon och installationer

Intäkter från VA-taxan
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras.
VA-verksamheten och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Prissättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas
dessa som en skuld till abonnentkollektivet under rubriken ”Förutbetalda avgifter”. Bedömningen är att överuttaget kommer att återföras under de närmaste åren. Vid
anslutning av nya abonnenter faktureras en anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna skall täcka avskrivningar
på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband
med anslutning samt administration. Avskrivningstiden
för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften periodiseras
och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs. Anslutningsavgifterna periodiseras
1/50 per år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens

25-50 år
15-60 år
10-15 år
10-15 år

Finansnetto
Genomsnittlig räntekostnad för VA-verksamhetens upplåning under 2019 var 0,56 %. De långfristiga
lånen i VA-verksamheten har under året ökat med 50
mnkr under året till totalt 642 mnkr.

Avsättning pensioner
Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnader belastar resultatet genom
personalomkostnadspålägg.

Fördelning av gemensamma kostnader
Ängelholms kommuns VA-verksamhet är en del av
huvuduppdrag Samhälle, varför olika resurser är samordnande i kommunen. För att redovisa ett rättvisande
resultat för verksamheten fördelas dessa gemensamma
kostnader till VA-verksamheten. Enligt Vattentjänstlagen
(§ 50) skall principerna för denna fördelning framgå av
särredovisningen, se tabell nedan.

Fördelning av gemensamma kostnader
TYP AV GEMENSAM RESURS

FÖRDELNINGSNYCKEL

KOMMENTAR

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse

Fördelas ej

Demokratiskt uppdrag, ej väsentligt belopp

Central administration, (ekonomichef, ekonom,
ekonomiassistent)

Fördelas utifrån schablon för nedlagd tid.

Central ledningsfunktion inom huvuduppdraget

Fördelas utifrån omsättning.

HR

Fördelas utifrån andelen heltidsanställda.

IT och telefoni

Antal datorer, antal abonnemang

Lokaler

Utnyttjad yta
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Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Not
1
2
3

4

Utfall 2019
80,4
-58,1
-18,8
3,5

Budget 2019
81,1
-61,0
-20,1
0,0

Utfall 2018
77,1
-57,0
-17,2
2,9

0
-3,5
0,0

9,7
-9,7
0,0

0,0
-2,9
0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2018

765,0
2,4
767,4

702,9
2,7
705,6

8,4
-22,00
-13,6
753,8

26,9
-22,0
4,9
710,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

716,6
37,2
753,8
753,8

656,0
54,5
710,5
710,5

Balansräkning
Mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

5

6

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Kassaflödesanalys
mnkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

2019

2018

0,0
18,8
-1,9
16,9

0,0
17,2
-2,1
15,1

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18,4
-17,3
1,1
18,0

-21,5
-39,4
-60,9
-45,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten

-80,5
0,0
-80,5
-62,5

-169,5
0,0
-169,5
-215,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån, externa
Amortering av långfristiga skulder, externa
Förutbetalda anläggningsavgifter va
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

64,3
-14,3
12,5
62,5

165,0
-25,0
8,7
148,7

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0,0
-22,0
-22,0

-66,6
44,6
-22,0
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr
Vatten- och avloppsavgifter
Anslutningsavgifter
Periodisering årets anläggningsavgifter
Periodisering tidigare års anläggningsavgifter
Övriga intäkter
VA-avgifter periodisering av förutbetalda avgifter/skuld till abonnenter
Summa verksamhetens intäkter

2019
68,9
0,0
1,9
0,0
9,0
0,6
80,4

2018
64,2
9,0
-8,7
2,3
8,2
2,1
77,1

Not 2 Verksamhetens kostnader
mnkr
Externa kostnader
Löner och sociala avgifter
Summa verksamhetens kostnader

2019
-47,0
-11,1
-58,1

2018
-45,9
-11,1
-57,0

Not 3 Avskrivningar
mnkr
Maskiner och inventarier
Byggnader och anläggningar
Summa avskrivningar

2019
-0,3
-18,5
-18,8

2018
-0,3
-16,9
-17,2

2019
-2,8
-0,7
-3,5

2018
-2,2
-0,7
-2,9

Not 4 Finansiella kostnader
mnkr
Räntor långfristiga skulder, externa
Räntor långfristiga skulder, interna lån till kommunen
Summa finansiella kostnader
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Not 5 Materiella anläggningstillgångar
mnkr
VA-anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2019

2018

499,8
116,5
-18,5
597,8

473,5
43,4
-17,1
499,8

2,7
0
-0,3
2,4

3,1
0,0
-0,4
2,7

Pågående ny, till och ombyggnad
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

186,3
-46,3
140,0

69,7
116,6
186,3

Pågående exploatering
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

16,8
10,4
27,2

6,9
9,9
16,8

767,4

705,6

2019
6,1
2,3
8,4

2018
12,6
14,3
26,9

2019
74,6
540,0
102,0
716,6

2018
64,0
490,0
102,0
656,0

2019
7,0
19,7
7,3
3,2
37,2

2018
31,1
13,2
7,9
2,3
54,5

VA-verk, maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Summa materiella anläggningstillgångar

Not 6 Kortfristiga fordringar
mnkr
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Not 7 Långfristiga skulder
mnkr
Förutbetalda VA-anläggningsavgifter
Långfristiga lån, externa
Långfristiga lån, interna till kommunen
Summa långfristiga fordringar

Not 8 Kortfristiga skulder
mnkr
Leverantörsskulder
Avräkningsskuld
Skuld till abonnenterna
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga fordringar
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Fastställelsebeslut och tillgänglighet
Enligt vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för
abonnenterna. Vid sammanträdet den 27 april 2020 fastställde kommunfullmäktige i Ängelholms kommun särredovisningen för VA-verksamheten avseende år 2019. Särredovisningen görs tillgänglig genom publicering på kommunens
hemsida.
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Uppföljning mål och nyckeltal 2019

Mål och nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av nämndernas
utvecklingsmål som är beslutade i budget 2019. Målen är grupperade under Kommunfullmäktiges fyra perspektiv.
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.
Bedömning av målen sker genom att väga samman utfallen för nyckeltalen
samt genom att utvärdera de aktiviteter som genomförts under året. Ett sträck
(-) innebär att mätning inte har genomförts eller sammanställts och inget utfall
finns att rapportera.

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommunstyrelsen
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.
(Ä1002) Antal e-tjänster
(Ä1003) Antal e-tjänster som erbjuder digitala betalningslösningar
(U00415) Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt
(Ä1004) Andel användare som är nöjda eller mycket nöjda med informationen på engelholm.
se

Utfall 2018
77 (2017)
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
60
50
0
5
80
80%

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
100
100

Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda praktikplatser till
medborgare som står utanför arbetsmarknaden.
(Ä1005) Antal praktikplatser som erbjudits i kommunens regi under året

Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.
(N31811) Genomsnittlig ekonomisk biståndsperiod, månader per år
(Ä4047) Kursdeltagare på vuxenutbildning med lägst betyget E i SFI A, B, C,D, Gruv/SVA, Yrkesvård/Vårdkurser, andel (%)
(N18409) Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare,
andel (%)
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar.
(andel %).
(Ä1006) Antal extratjänster (helår).

Utfall 2018
89%

Utfall 2019 Målvärde 2019
5,8
86%
85%

50%

74%

50%

37%

-

35%

106

18

85

1

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.
(Ä1010) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, utifrån framtagen mall
(U31402) Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut
inom försörjningsstöd, medelvärde

Utfall 2018
17

Utfall 2019 Målvärde 2019
20
22

Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess ska säkerställas så att lokaler är färdigställda enligt
beslutad plan.
(Ä1011) Andel färdigställda lokaler i förhållande till fastställd lokalförsörjningsplan (självuppskattat värde).

Utfall 2018
100%

Utfall 2019 Målvärde 2019
100%
100%

Samhällsutveckling
Ängelholm arbetar offensivt för att ge de bästa förutsättningarna för näringslivet.
(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
(Ä1012) Andel upphandlingar med miljö- och sociala krav.

Utfall 2018
21

Utfall 2019 Målvärde 2019
17
20

68
-

71
-

73
100%

Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %.
(Ä1013) Befolkningsförändring (%)
(U07406) Nöjd Region-Index - Bostäder

Utfall 2018
0,8%
56

Utfall 2019 Målvärde 2019
0,8%
1,0%
56
57

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.
(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)
(Ä1014) Andel annonser av tillsvidareanställningar inom kommunals avtalsområde som
erbjuder heltid.

Utfall 2018
62%
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
65%
65%
100%
100%

Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.
(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Medarbetarenkät Index
(Ä1015) Personalomsättning, exkl pensionsavgångar.
(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

Utfall 2018
79
6,9%
5,4%

Utfall 2019 Målvärde 2019
6,4%
5,0%
5,0%
5,2%

Miljö- och tillståndsnämnden
Medborgarfokus
Det är lätt för medborgare och företag att lämna in handlingar och få tydliga svar och rättssäkra
beslut inom förutsägbar och rimlig tid.
(U07449) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd totalt, NKI
(U07455) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedel totalt, NKI
(U07450) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd Totalt, NKI
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Utfall 2018
67
74
70

Utfall 2019 Målvärde 2019
67
65
70
75
77
75

Effektiva verksamheter
Miljö- och tillståndsnämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
(U07512) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Rättssäkerhet, NKI
(Ä8005) Andel överprövade beslut utan formella fel, % - MTN

Utfall 2018
71
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
72
71
100%
100%

Miljö- och tillståndsnämnden utvecklar användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare
processer och resurseffektivitet.
(Ä7001) Andel områden inom SKLs utvärdering om digital service för företagare (eBlomlådan)
som bedöms vara helt uppfyllt, %
(U07513) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Effektivitet, NKI

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
25%
50%

67

73

72

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.
(Ä1008) Andel nyanställda som erbjudits heltidsanställning
(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
100%
100%
-

Utfall 2018
91%
85%
88%

Utfall 2019 Målvärde 2019
92%
90%
92%

Familje- och utbildningsnämnden
Medborgarfokus
Verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.
(N15557) Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
(N15533) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
(N17648) Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).

Verksamheterna utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.
(N15530) Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel
(%)
(N15516) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor,
andel (%)
(N15548) Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor,
andel (%)

Utfall 2018
68%

Utfall 2019 Målvärde 2019
70%

67%

32%

60%

73%

60%

75%

Ängelholm utvecklar användarvänliga digitala verktyg i alla verksamheter.
(Ä1002) Antal e-tjänster

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
22
13

Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter och brukare.
(Ä4032) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och fysisk hälsa), andel av ÅK 4 Flickor
(Ä4031) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och fysisk hälsa), andel av ÅK 4 Pojkar
(Ä4034) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och fysisk hälsa), andel av ÅK 7 Flickor
(Ä4033) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och fysisk hälsa), andel av ÅK 7 Pojkar

Utfall 2018
86%
91%
77%
86%

Utfall 2019 Målvärde 2019
89%
95%
88%
95%
81%
85%
85%
85%
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(Ä4046) Klienter som anger att socialsekreterare inom IFO frågat efter deras synpunkter om
hur den egna situationen skulle kunna förändras, andel
(Ä4013) Andel vårdnadshavare som upplever att förskolepersonalen tar hänsyn till barnets
tankar och åsikter (%)
(Ä4011) Andel elever som upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, (andel %)
Fritidshem
(Ä4009) Elever i ÅK 9 som upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, (%)
(Ä4012) Andel elever i GY 2 som upplever att de får vara med och påverka undervisningens
innehåll (%)

-

74%

75%

-

91%

93%

-

77%

95%

-

62%
67%

77%
72%

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.
(Ä4048) Andel elever som registreras via e-tjänst för skolstart (%)

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
49%
90%

Samverkan som arbetssätt mellan förskola, skola, elevhälsa och IFO ska utvecklas.
(Ä4049) Andel ärenden som efter utvecklat verksamhetsstöd, kan redovisa användandet av
samlade kommunala individuella planer (SKIP)

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
30%

Verksamheterna arbetar med hållbara och effektiva lösningar i närmiljön som möter medborgarens
behov.
(Ä4050) Antal vårddygn av externa placeringar av unga på HVB-hem
(Ä4051) Antal vårddygn av externa placeringar av vuxna

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
2638
2200
2751
1500

Samhällsutveckling
Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen stöd att höja sin potential utifrån egna förutsättningar.
(Ä4019) Andel barn vars vårdnadshavare upplever att förskolans arbete väcker barnens nyfikenhet (andel %) Förskola
(Ä4021) Andel elever i årkurs 3 som upplever att verksamheten på fritidshemmen (åk 4) gör
dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. (andel %)
(Ä4016) Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära
sig mer (andel %) ÅK 9
(Ä4017) Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära
sig mer (andel %) GY 2
(Ä4018) Andelen elever i grundsärskolan som anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de
får lust att lära mer.
(N15540 - Flickor) Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser),
kommunala skolor, andel (%)
(N15540 - Pojkar) Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser),
kommunala skolor, andel (%)
(N15419 - Flickor) Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor,
andel (%)
(N15419 - Pojkar) Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor,
andel (%)
(N15436 - Flickor) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%)
(N15436 - Pojkar) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%)
(N15433 - Flickor) Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen,
kommunala skolor, andel (%)
(N15433 - Pojkar) Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen,
kommunala skolor, andel (%)
(N17529) Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola
inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor (%)
(N17530) Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola
inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)
(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel
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Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
96%
95%

-

-

85%

-

44%

65%

-

60%

65%

-

-

85%

85%

83%

90%

82%

76%

90%

89%

80%

90%

77%

72%

80%

94%

88%

90%

86%

78%

90%

92%

85%

90%

80%

76%

90%

49%

35%

60%

91%

91%

95%

72%

69%

85%

Medskapande medarbare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde
(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) - FUN
(Ä1014) Andel annonser av tillsvidareanställningar inom kommunals avtalsområde som
erbjuder heltid.

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
79%
80%
100%
100%

Nya angreppssätt för att möta kompetensbehovet med fokus på utbildningsområdet.
(Ä4053) Personalomsättning - Skol- och barnomsorgsarbete

Utfall 2018
10,4%

Utfall 2019 Målvärde 2019
6,9%
8,0%

Utfall 2018
89%

Utfall 2019 Målvärde 2019
3
75%

Nämnden för omsorg och stöds mål
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.
(Ä1002) Antal e-tjänster
(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga hemma, andel (%)

Samhällsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.
(U21505) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
(U23521) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
(U28522) Brukarbedömning gruppbostad LSS - trygg med personal, andel (%)

Utfall 2018
88%
89%
75%

Utfall 2019 Målvärde 2019
85%
90%
93%
90%
85%

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.
(Ä1010) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, utifrån framtagen mall
(Ä6002) Digitaliserad tidsredovisning till Försäkringskassan gällande assistansersättning
(kostnad i kr)

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
25 000 kr
25 000 kr

Samhällsutveckling
Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen stöd att höja sin potential utifrån egna förutsättningar.
(Ä6003) Antal deltagare i daglig verksamhet-LSS som fått arbete på den regjulära arbetsmarknaden

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
3
3

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.
(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) - HU Hälsa
(Ä1014) Andel annonser av tillsvidareanställningar inom kommunals avtalsområde som
erbjuder heltid.

Utfall 2018
33%
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
40%
100%
100
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Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.
(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%) - HU Hälsa

Utfall 2018
7,4%

Utfall 2019 Målvärde 2019
6,8%
7,0%

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
14
-

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.
(Ä1002) Antal e-tjänster

Samhällsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.
(U00405) Nöjd Region-Index – Trygghet

Utfall 2018
53

Utfall 2019 Målvärde 2019
56
60

Det är lätt för medborgare och företag att lämna in handlingar och få tydliga svar och rättssäkra
beslut inom förutsägbar och rimlig tid.
(U07447) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov totalt, NKI

Utfall 2018
62

Utfall 2019 Målvärde 2019
63
65

Utfall 2018
95%

Utfall 2019 Målvärde 2019
92%
100

Effektiva verksamheter
Samhällsbyggnadsnämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
(Ä8005) Andel överprövade beslut utan formella fel, %

Samhällsbyggnadsnämnden utvecklar användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare
processer och resurseffektivitet.
(U07513) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Effektivitet, NKI
(Ä7001) Andel områden inom SKLs utvärdering om digital service för Boende och trafikanter
(eBlomlådan) som bedöms vara helt uppfyllt, %

Utfall 2018
67
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
73
72
50%
-

Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess ska säkerställas så att lokaler är färdigställda enligt
beslutad plan.
(Ä1011) Andel färdigställda lokaler i förhållande till fastställd lokalförsörjningsplan (självuppskattat värde).

Utfall 2018
100%

Utfall 2019 Målvärde 2019
100%
100%

Utfall 2018
0,8%
56
370
2,2
1,9

Utfall 2019 Målvärde 2019
0,8%
1,0%
56
57
210
200
1,5
1,5

Samhällsutveckling
Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %.
(Ä1013) Befolkningsförändring (%)
(U07406) Nöjd Region-Index – Bostäder (SCB)
(Ä8001) Framtagande av bostäder i antagna detaljplaner, antal bostäder
(N07906) Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. (SCB)
(N07905) Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. (SCB)
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Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen så att kommunen utvecklas hållbart.
(Ä8006) Andel bygglov som beviljas inom 10 veckor, %

Utfall 2018
94%

Utfall 2019 Målvärde 2019
88%
98%

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.
(Ä1008) Andel nyanställda som erbjudits heltidsanställning

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
100%
100%

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
9
-

Nämnden för Kultur, idrott och fritid
Medborgarfokus
Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster.
(Ä1002) Antal e-tjänster

Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden.
(Ä1005) Antal praktikplatser som erbjudits i kommunens regi under året - Kultur och stad

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
3
-

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.
(Ä1010) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, utifrån framtagen mall

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
-

Medskapande medarbetare
Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering inom kommunals avtalsområde.
(Ä1008) Andel nyanställda som erbjudits heltidsanställning - Kultur och stad.
(Ä1014) Andel annonser av tillsvidareanställningar inom kommunals avtalsområde som
erbjuder heltid - Kultur och stad.

Utfall 2018
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
100%
100%
100%
100%

Överförmyndarnämndens mål
Medborgarfokus
Arbeta för kompetenta och nöjda ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag.
(Ä9004) Andel granskade och godkända arvoden gjorda per den 31 maj, %

Utfall 2018
51%

Utfall 2019 Målvärde 2019
55%
95%

Effektiva verksamheter
Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.
(Ä9002) Andel ärenden på delegation som beslutas inom 30 dagar, %
(Ä9005) E-tjänster, antal - Överförmyndarnämnden

Utfall 2018
100%
-

Utfall 2019 Målvärde 2019
100%
100%
1
1
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Uppföljning av specifika uppdrag 2019
- bilaga till Årsredovisning
I budget 2019 och plan för 2020-2021 beslutade Kommunfullmäktige att fem
specifika uppdrag skulle genomföras.
Ny Budgetprocess
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge förslag på budgetprocess för budget 2020.
Återrapporteras 2019-03-31.
Ekonomi och kvalitet tog fram och presenterade en ny budgetprocess för
budget 2020 som godkändes av kommunstyrelsen. Ärendenummer: KS
2019/40.
Alternativa former för uppförande av fastigheter
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativa former för uppförande av nya
fastigheter i lokalresursplanen. Återrapporteras 2019-12-31.
Under året har politiska beslut fattats om att genomföra hyresupphandling av
tre verksamhetslokaler (två skolor och ett äldreboende). Hyresupphandling
innebär att kommunen förbinder sig att teckna ett långt hyresavtal med en
upphandlad leverantör. Byggnation och ägande står en extern part för.
Kostnad i särskilt boende
Kommunstyrelsen (Hälsa) ges i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år inom
särskilt boende samt ge förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas. Återrapporteras
2019-12-31.
Huvuduppdrag Hälsa redovisar både uppdraget om kostnader för särskilt
boende och kostnad i hemtjänst gemensamt. Utredning visar att kostnaden per
brukare i särskilt boende äldreomsorg uppgår till 931 tkr/år och hemtjänst 300
tkr/år. Totalt ger det en nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen på -0,4 %
vilket betyder att kostnaden är lägre i förhållande till andra kommuner med
liknande demografiska förhållanden. Verksamheten redogör även att en
översyn av arbetsprocesser har genomförts för att fortsätta minska kostnaderna
inom äldreomsorgen. Ärendenummer: NOS 2019/64 och KS 2019/455.
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Kostnad i hemtjänsten
Kommunstyrelsen (Hälsa) ges i uppdrag att utreda kostnaderna per brukare inom
hemtjänsten samt ge förslag på hur kostnaderna kan sänkas. Återrapporteras 2019-12-31.
Se ovanstående uppdrag. Ärendenummer: NOS 2019/64 och KS 2019/455.
Etablering av uteförskolor
Välfärdsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera fler s.k. uteförskolor.
Återrapporteras 2019-12-31.
Lärande och familj har utrett möjligheten på uppdrag av Familje- och
utbildningsnämnden. Utredningen har genomlyst fyra perspektiv för att se på
möjligheterna. Det är barnperspektivet, personalkompetens, lokaler och
utemiljö samt styrdokument.
Utredningen visar att Ängelholm kommuns förskolor redan i dag till stor del
bedriver verksamhet utomhus. Vidare har utredningen klarlagt att det ställs
likvärdiga krav på lokaler och utemiljö oavsett om verksamheten har en
specifik inriktning på uteverksamhet eller ej. Familje- och utbildningsnämnden
har beslutat att anse uppdraget besvarat. Ärendenummer: FUN 2019/208 och
KS 2019/225.

Återrapportering av uppdrag om
integration, mångfald och folkhälsa
Uppdrag
Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med
bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald
och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande
tidplan för bokslutet.

Återrapportering
Kommunstyrelsen
Utbildningsinsatser har genomförts för kommunens alla chefer och
skyddsombud angående diskrimineringslagstiftningen.
En särskild rutin, Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter har tagits
fram och är ett underdokument till arbetsmiljöpolicy och mångfaldsplan.
Inom Familjen Helsingborg har en mångfaldsrapport tagits fram och som
omfattar alla kommuner. Ängelholms kommun har deltagit i arbetet.
Genom ett proaktivt arbetssätt med tillgänglig kommunikation och tjänster via
engelholm.se och service genom Kundtjänst (exempelvis äldrelots och ombud
för kommunens digitala tjänster) förenklar vi och skapar bättre möjligheter för
invånarna att ta emot kommunens olika stöd.
Miljö- och tillståndsnämnden
Enhet för natur och ekologisk hållbarhet arbetar med att skydda och
tillgängliggöra natur för medborgarna. Arbetet främjar både miljön (biologisk
mångfald) och folkhälsan (ekosystemtjänster, friluftsliv, miljöpsykologi).
Exempel på detta är inrättandet av det kommunala naturreservatet Magnarps
strandmarker.
Verksamhetens livsmedels-, tobak-, serverings- och läkemedelskontroll utförs
kontinuerligt för att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker.
Exempelvis anordnar verksamheten olika informationsmöten och
utbildningsinsatser för bland annat återförsäljare av tobak, krögare och
personal. De gör även provköp samt tar varuprover i restauranger och
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varuhandel. Verksamheten har varit på Ekebo samt Rock It-festivalen med
projektet Varannan Vatten.
Familje- och utbildningsnämnden
Lärande och familjs grunduppdrag har en tydlig utgångspunkt i integration,
mångfald och folkhälsa och sambandet mellan dessa tre områden.
Verksamheterna arbetar för en väl fungerande utbildning, social trygghet och
service där inkludering, delaktighet och integration är viktiga förutsättningar
för ett hållbart och attraktivt Ängelholm. En fungerande skolgång är en av de
mest folkhälsofrämjande faktorerna enligt Folkhälsoinstitutet. Därtill satsar
huvuduppdraget på en rad projekt som stärker en god fysiskt och psykisk hälsa
samt integration.









Aktivitet förebygger - Integrerar barn från olika kulturer och främjar
folkhälsan.
HBTQ-certifierade familjecentraler - för en ökad mångfald och att
stärka det inkluderande bemötandet.
Doktorander i lärande - Bidrar till att öka likvärdigheten när det gäller
elevers möjligheter och intresse för högre utbildning och forskning.
PRAO-samordning - Ger förutsättningar för ett bredare utbud.
Resursskola - Möjlighet till kompensatoriskt lärande.
Språksatsning - Satsning på ökad likvärdighet i Ängelholms skolor.
Omfattande insatser och resursförstärkning med ett tydliga fokus på
språk-, läs- och skrivutvecklingen i de lägre åldrarna
Marknadsföra allmän förskola - För barn som idag inte deltar i
verksamheten.
Halv Femme - Projekt för att fler utlandsfödda kvinnor ska komma in
på arbetsmarknaden.

Nämnden för omsorg och stöd
Huvuduppdrag Hälsa är en personaltät verksamhet som rekryterar året om.
Medvetna val görs under rekryteringsarbetet för att ha en inkluderande ansats
och för att attrahera en bred målgrupp.
Projekt skugga startades upp för några år sedan och är ett samarbete mellan
Vuxenutbildningen och Huvuduppdrag Hälsa. Det är en utbildning som riktar
sig till nyanlända som läser svenska för invandrare och vill arbeta med
omvårdnad i framtiden. I utbildningen varvas kurser i svenska, med inriktning
på det språkbruk som används inom vården, med kurser i vård- och
omsorgsarbete och skuggning ute i verksamheten.
Flera medarbetare inom äldreomsorgen har genomgått en utbildning inom
språkutveckling, till språkombud, en satsning som bidrar både till förbättrad
arbetsmiljö för medarbetare samt service mot medborgare. Språkombuden ska
arbeta övergripande med språkutveckling på arbetsplatserna, hjälpa sina
kollegor med vardaglig språkanvändning och stödja dem som har ett annat
modersmål än svenska. Det språkutvecklande arbetet kan gälla allt från
journalskrivning och fackspråklig förståelse till den vardagliga
kommunikationen mellan medarbetare och brukare.

3 (4)

Utbildningar för personal på temana kulturmöten i arbetslivet, mångfald,
diskriminering och jämställdhet har också genomförts.
För att bidra till förbättrad folkhälsa är flera åtgärder genomförda. Under
hösten har ett nytt arbetssätt inom ramen för projekt Hälsostaden i samverkan
med Ängelholms sjukhus implementerats. Arbetssättet syftar till att tidigt
identifiera patienter i riskzon att drabbas av frakturer. Flera remisser har redan
gett resultat i form av förebyggande behandling på sjukhusets
specialistmottagning.
Under våren genomfördes en kampanj om basala hygienrutiner. Kampanjen
syftade till ökad kunskap och bättre följsamhet till rutinerna och därmed
minskad risk för smittspridning, framförallt till brukare och patienter, men
även mellan kollegor.
Alla medarbetare inom Hälsa har erbjudits vaccination mot influensa.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har under året genomfört följande arbete i syfte att
främja integration, mångfald och folkhälsa.










Badbryggan vid Klitterhus. Tillgänglighetsanpassad i form av en
manuell lift för funktionsnedsatta.
Tre klitterövergångar ersattes i Havsbaden ner till stranden
Ombyggnad av Lyckgatan samt skolgård på Toftaskolan för att
förbättra trafiksäkerheten.
Införande av gångfartsområde vid Sockerbruksskolan för att förbättra
trafiksäkerheten.
Utökning av Stadsodlingen i Tegelbruksparken.
Ny GC-väg längs Margretetorpsvägen.
Belysning till Skateparken.
Effektbelysning Tullportsparken.
Gatunamnskyltar har satts upp vid kommunens gång- och cykelvägar,
som korsar gator, för att göra det lättare för framförallt cyklister att
orientera sig.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Inom Kultur och stad ser vi kommunens roll som möjliggörare. Genom
samverkan med civila samhället har medborgarna möjlighet att påverka
kommunens utbud och aktiviteter. Internationellt café på Kronohäktet,
språkcafét på biblioteket och samarbetet med Fotoklubben Kamera är goda
exempel på hur Kultur och stad främjar mångfald och integration.
Kultur och stad främjar möjligheten att röra på sig och vistas i naturen,
erbjuder kulturupplevelser, satsar på konst i den offentliga miljön, verkar för
det demokratiska samhällets utveckling och bidrar till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning vilket är goda exempel på främjande av folkhälsa.
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Nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse - ansvarsfrihet för kommunens nämnder och
styrelser 2019
Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för år 2019 för Ängelholms kommun.
Kommunrevisorerna bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten enligt de av
kommunfullmäktigebeslutade finansiella målen och de verksamhetsmål som har betydelse för
god ekonomisk hushållning. Kommunrevisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för följande styrelser och nämnder* för
2019:
Kommunstyrelsen
Familje- och utbildningsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämnden för omsorg och stöd
Kommunrevisorer
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
* Fullmäktigeledamot som är invald i styrelse eller nämnd deltar inte i beslutet om
ansvarsfrihet för denna nämnd.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 9 juni 2020
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Bilagor till revisionsberättelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet för år 2019
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_____

Elisabeth Kullenberg
Kommunfullmäktiges ordförande
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ÄNGELHOLMS KOMMUN
Revisorerna

Kommunfullmäktige
i Ängelholms kommun

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.
styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till
fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2019".
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndemas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2019.
Ängelholm den 29 maj 2020

~-Ben~ävströ
~~J~~\.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga l Revisorernas redogörelse
Bilaga 2 sakkunnigas rapport - Granskning av årsredovisning
Bilaga 3 Granskningsrapport - AB Ängelholmshem
Bilaga 4 Revisionsberättelse - AB Ängelholmshem
Bilaga 5 Granskningsrapport-Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Bilaga 6 Revisionsberättelse - Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Bilaga 7 Granskningsrapport-AB Ängelholmslokaler
Bilaga 8 Revisionsberättelse - AB Ängelholmslokaler

ÅNGELHOLMS
KOMMUN

Bilaga 1:

Revisorernas redogörelse

for år 2019

Revisorernas redogörelse för år 2019
Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, fastställt revisionsreglemente samt de lagar och förordningar som
berör revisionens verksamhet.
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed, all
verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Genom lekmannarevisorerna granskar
revisorerna även den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen.
Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d.v.s. revisorernas
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till kommunfullmäktige inför
deras årliga ansvarsprövning och beslut. Granskningsuppdraget är medlet att nå
fram till denna ansvarsprövning.
En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisionsinsatserna. Revisionsplanen har upprättats utifrån den väsentlighets- och
riskanalys som har tagits fram under år 2019. I denna analys beaktades områden
som omvärldspåverkande faktorer, verksamhetsförändringar samt organisation.

Nämndernas och styrelsens ansvar rör ledning, styrning, uppiöljning,
utvärdering och kontroll - ansvarsutövande
Nämnder och styrelser har ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. Inriktningen i granskningen har
varit att utreda vilka förutsättningar nämnder och enskilda ledamöter har att ta
ansvar utifrån gällande lagstiftning och hur ansvarstagandet fungerar i praktiken.
Diskussioner har förts utifrån kommunfullmäktiges styrdokument,
process/arbetssätt, ekonomi, medborgare och medarbetare. Dessutom har
specifika frågor diskuterats vid sammanträde med kommunfullmäktiges presidium
och kommunstyrelsens presidium.

Årsredovisning och delårsrapport
2019 års bokslut och årsredovisning
Granskning av årsredovisningen syftar till att pröva om denna ger en rättvisande
bild av resultatet och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2019 samt
om upplysningar lämnats om händelser av väsentlig betydelse. Vi granskar också
om en analys görs av verksamhetens utfall i kvalitativa och kvantitativa termer.
Revisorernas synpunkter efter granskning av årsredovisningen har lämnats i
separat rapport.
Delårsrapport
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning
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som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten
behandlas.

Fördjupade revisionsprojekt
Revisorerna har under år 2019, förutom genomförda granskningar av styrelsens
och nämndemas ansvar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och
kontroll, även genomfört fördjupade revisionsprojekt utifrån en väsentlighets- och
riskanalys.
Kommunrevisionen har synpunkter och dialoger kring granskningar, detta
tillsammans med PwC, för att formulera ett gemensamt dokument. Därutöver har
kommunrevisionen möjlighet att förstärka formuleringar eller ge
tilläggskommentar i de missiv som alltid medföljer granskningen.
Ett antal av de fördjupade granskningsrapporter som överlämnats till fullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnder under året har även åtföljts av en sammanfattande
kortversion. Denna kortversion har tagits fram på initiativ av de förtroendevalda
revisorerna i syfte att öka tillgängligheten avseende revisionens rapporter.

Följande granskningsrapporter har under året överlämnats från
kommunrevisionen:
Genomforda granskningar
l. Uppföljning av tidigare granskningar 20162017
2. Intern kontroll i den ekonomiska
redovisningen
3. Granskning av lönehantering_
4. Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
5. Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
6. Uppföljning av granskning brandskydd inom
äldreboenden
7. Granskning av färdtjänst (Samgranskning
Region Skåne)

Överlämnad till
Revisionens egen
uppföljning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Omsorg och stöd
Kommunstyrelsen

Förstudier:
8. För- och efterkalkyler kopplat till
digitaliseringsarbetet
9. Nämndemas interna kontroll

Lekmannarevision:
l O. Granskning av upphandling och inköp

Omsorg och stöd
Kommunstyrelsen
AB Äng_elholmshem/lokaler
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Nedan iöljer revisorernas slutsatser av de iördjupade revisionsprojekt som
genomiörts:
l. Uppiöljning av tidigare granskningar 2016 - 2017
PwC har på vårt uppdrag genomfört en övergripande uppföljning av de
granskningar som genomfördes mellan åren 2016- 2017. Syftet med
uppföljningen är att granska i vilken utsträckning som revisionens granskningar
har givit ett avtryck hos de granskade nämnderna utifrån de bedömningar och
rekommendationer som lämnats i rapporterna. Vi bedömer att revisionens
påpekande och rekommendationer till övervägande del har beaktats i det arbete
som styrelse och nämnder bedrivit under åren 2016 - 20 l 7.

2. Intern kontroll i den ekonomiska redovisningen
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens interna
kontroll avseende redovisningen är tillräcklig. Utifrån genomförd granskning är
vår bedömning att kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisningen i
allt väsentligt är tillräcklig.
I granskningen lämnades iöljande rekommendation:
Att ytterligare stärka kornmunens interna kontroll avseende attestrutinen genom
att i ekonomiavdelningens originallista över behörigheter, införa skrivskydd så att
inte obehöriga kan gå in och ändra i listan.

3. Granskning av lönehantering
Syftet med denna granskning har varit att bedöma om kornmunstyrelsen har en
tillräcklig intern kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen.
Vår bedömning är att kommunstyrelsens interna kontroll avseende
lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillräcklig.
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Vi konstaterar att det till stora delar finns dokumenterade nyckelkontroller kopplat
tilllöneprocessen där HR-service står för flertalet av dessa. Vi konstaterar även att
kommunstyrelsens interna kontrollplan innehåller ett par kontrollmoment vilka
berör lön. Vi noterar dock att ersättning utbetalats felaktigt till ett familjehem
under nästan l ,5 års tid utan att kommunen uppmärksammat detta vilket tyder på
brister i den interna kontrollen.
Inga avvikelser har framkommit vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok
samt mot till skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer. Vi konstaterar att
det vid transaktionsanalysen inte funnits några väsentliga avvikelser eller
avvikelser som saknat skälig förklaring.

I granskningen lämnades följande rekommendation:
Att införa regelbundna kontroller för att säkerställa att den ersättning som betalas
ut till familjehem är korrekt och baseras på avtal, samt att det finns
dokumenterade rutiner kopplat till detta.
4. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av systematiskt kvalitetsarbete.
Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen säkerställer
en ändamålsenlig arbetsmiljö. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt
väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
I granskningen lämnades följande rekommendationer:
• Säkerställa att rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras
med rutiner för planering och genomförande av skyddsronder och
riskbedömning.
• Säkerställa att styrande och stödjande dokument avseende arbetsmiljön
organiseras på ett sådant sätt så att de blir mer lättillgängliga och översiktliga.
• säkerställa att uppföljning genomförs av åtgärder med utgångspunkt utifrån
vad som framkommer i genomförda skyddsronder och riskbedömningar.
• säkerställa att tillbud inrapporteras i kommunens system för
tillbudsrapportering (KIA).
5. Granskning av personal- och kompetensförsörjning
I rubricerad granskning har vi granskat hur väl arbetet med personal- och
kompetensförsörjning fungerar. Vår granskning visar att kommunstyrelsens
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte är helt
ändamålsenliga.
Vår granskning visar att det finns en tydlig formell ansvarsfördelning avseende
personal- och kompetensförsörjning. Granskningen visar dock att ansvaret inte
upplevs vara lika tydligt bland cheferna och att det finns behov av att se över det
stöd som erbjuds till chefer.
Vidare framgår av granskningen att det finns behov av att ytterligare stärka graden
av erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/-huvuduppdragen. I granskningen pekade
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vi även på att det inte finns någon övergripande strategi eller handlingsplan
gällande samarbete med olika lärosäten.
Avslutningsvis kan vi konstatera att det pågår ett aktivt arbete med att utveckla
arbetsgivarvarumärket inom ramen för "employer branding" där begreppet "Agila
Ängelholm" är en bidragande faktor. En majoritet av de chefer som besvarat
enkäten skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare.

I granskningen lämnades följande rekommendationer:
• Att genomföra en översyn av förutsättningarna till stöd för cheferna avseende
att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med utgångspunkt från de
synpunkter som framkommit i vår enkät.
• Att en gemensam strategi tas fram för hur kommunen ska arbeta, både
övergripande och på huvuduppdragsnivå, för att utveckla samarbetet med
olika lärosäten som exempelvis högskolor och universitet.
• Att utveckla arbetet avseende erfarenhetsutbyte mellan
nämndema/huvuduppdragen kopplat till personal- och kompetensförsörjning.
• Att säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett
underlag till arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket

6. Uppföljning av brandskydd inom äldreboenden
Vi har genomfört en uppföljande granskning av den granskning av
brandskyddsarbetet som skedde år 2011. Vi kan konstatera att nämnden för
omsorg och stöd i allt väsentligt har vidtagit åtgärder utifrån de bedömningar och
ställningstaganden som skedde i vår tidigare granskning.
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I granskningen lämnades iöljande rekommendationer:
• Vi rekommenderar nämnden för omsorg och stöd att utveckla sitt arbete med
att kontinuerligt följa upp det systematiska brandskyddsarbetet för att på så
sätt ge ett ökat fokus på frågan.
• Utöver vad som framkommit i vår uppföljning vill vi uppmärksamma
kommunstyrelsen på behovet av att uppdatera nuvarande brandskyddspolicy
från år 2005.
7. Granskning av iårdtjänst (samgranskning med Region Skåne)
Vi har tillsammans med revisorerna i Region Skåne genomfört granskning av
färdtjänsten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det bedrivs en
ändamålsenlig färdtjänst i de kommuner som överlåtit uppgiften till Region
Skåne. I granskningen görs bedömningen att färdtjänsten i kommunen inte
fungerar mot bakgrund av att det finns brister i kommunens ageranden.
Av granskningen framgår att Ängelholms kommun inte har fullgjort sitt ansvar
enligt överenskommelsen. Vidare framgår att kommunen verkar inte för att följa
ansvarsfördelningen vilket leder till brister då kommunen följaktligen inte kan
utkräva ansvar från Skånetrafiken. Noterbart är att granskningen visar att
kundnöjdbeten är god och att kunderna upplever att färdtjänsten fungerar
tillfredsställande.

Förstudier
Under året har kommunrevisionen genomfört två förstudier. Syftet med
förstudierna har varit att översiktligt sondera ett granskningsområde för att i nästa
steg kunna värdera om de resultat som framkommit i forstudien är tillräckliga
eller ej.
8. För- och efterkalkyler kopplat till digitaliseringsarbetet
På vårt uppdrag har PwC genomfört en forstudie av i vilken utsträckt1ing som föroch efterkalkyler används i samband med digitaliseringsprojekt Som stöd inför
ett beslut gällande digitalisering av en process behöver en förkalkyl
(nyttorealiseringsplan) tas fram som kan användas som ett beslutsunderlag som
visar på de förväntade effekterna med att automatisera en process i förhållande till
nuläget.
När väl den automatiserade processen har införts och kommit i bruk behöver en
efterkalkyl (dvs uppföljning av nyttorealiseringsplanen) upprättas för att stämma
av graden av effekthämttagning.
Utifrån gjord förstudie bedömer vi att nämnden för omsorg och stöd inte
säkerställer att för- och efterkalkyler upprättas i samband med
digitaliseringsprojekt
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I fOrstudien lämnades följande rekommendationer:
• Identifiera, definiera och folja upp indikatorer inom respektive
digitaliseringsområde som visar på såväl de kvalitativa som ekonomiska
effekterna.
• Besluta om hur de ekonomiska nyttorna ska användas for att nå verksamhetsmässiga effekter samt folja upp att fårväntad effekthemtagning realiseras.
9. Nämndernas interna kontroll
Revisionen har genomfort en granskning av kommunstyrelsens och nämndemas
arbete med intern kontroll. Granskningen har legat som underlag i revisionens
granskning av nämndemas ansvarsutövande.
Av granskningen framgår att nämnderna inte fåljer upp den interna kontrollen på
löpande basis samt att nämnderna brister i fåljsamhet mot fullmäktiges reglemente
for intern kontroll vad gäller bla tidpunkt for antagande plan for intern kontroll. Vi
har inte kunnat utläsa att kommunstyrelsen har tagit del av bolagens interna
kontroll.
10. Lekmannarevision
Vi har inom ramen for lekmannarevisionen genomfOrt en granskning av
upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Utifrån vår granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att AB
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler inte har en styrning och ledning av
upphandling- och inköpsverksamheten som säkerställer att upphandlingar och
inköp hanteras på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll.
V år granskning visar bland annat att policys och riktlinjer avseende upphandlingar
och inköp saknas samt att inköp och avrop från avtal inte sker i enlighet med
lagkrav och beslutade riktlinjer.
I granskningen lämnades följande rekommendationer till styrelsen för
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler:
•
•

•

•

säkerställa att det finns giltiga och heltäckande styrande dokument for
upphandling och inköp.
I styrande dokumentation säkerställa en tydlig distinktion mellan beslutsrätt
for att avropa från ett upphandlat ramavtal och att genomfora en
direktupphandling. En tydlig distinktion behövs for att säkerställa att det finns
en uppsikt över vilka som rar genomfora direktupphandlingar samt att
regelbundet kunna folja upp genomforda direktupphandlingar
Säkerställa att det finns tillräckliga resurser och en tydlig systematik for
uppfoljning av arbetet med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning
och upprättade styrdokument
Etablera system får uppfoljning av köptrohet mot upphandlade ramavtal. Detta
i syfte att säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och
forbättras.
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Dialogmöten
Under året har vi från revisionens sida valt att kalla förtroendevalda och
tjänstepersoner för att erhålla information samt möjlighet att ställa frågor kring
aktuella sakfrågor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information från chefhuvuduppdrag samhälle
Överläggning med kommunfullmäktiges presidium
Överläggning med kommunstyrelsens presidium
Information från Ängelholms Näringslivs AB
Information från miljö- och tillståndsnämndens presidium
Information från samhällsbyggnadsnämndens presidium
Information kommundirektör avseende IT -säkerhet
Information från säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
Information av ekonomichef angående årsbokslut samt delårsrapport
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Övrigt
Revisorerna har på sedvanligt sätt tagit del av kommunstyrelsens och nämndemas
protokoll. Revisorerna har även informerat sig om arbetet i fullmäktiges
beredningar.
Revisorerna har under året haft sammanträde med kommunfullmäktiges presidium
varvid information har lämnats angående avrapporterade och kommande
granskningar.
Revisorerna har under året deltagit i utbildning inom olika områden som berör den
kommunala revisionen.
Revisorerna har som sakkunnigt biträde anlitat PwC.
Ängelholm den 29 maj 2020

·Ben~\vström
- ~~J.S.~~
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Granskning av
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi ser dock att
förvaltningsberättelsen kan utvecklas till kommande år genom att ytterligare inkludera
koncernperspektivet i förvaltningsberättelsen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med det finansiella målet som fullmäktige fastställt i
budget 2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att det finns en osäkerhet i värdet av de uppskattade kostnaderna för bland
annat marksanering för tomten Sockerbruket 11. Den uppskattade delen vilket uppgår
till 44,9 mnkr bedöms dock inte som väsentlig. Vi noterar att det pågår en diskussion
mellan kommunen och Ängelholmshem AB kring vilket belopp kommunen ska betala.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-02 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-27.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Årets resultat uppgår till 52,5 mnkr (2018: 42,1 mnkr) för år 2019.
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens
verksamhet.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och resultatet.
Upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen om privata utförare som inte ingår i den
kommunala koncernen men som är av väsentlig betydelse för bedömningen av
kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Familje- och
utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse om 10,8 mnkr men efter beslut i
december 2019 av kommunstyrelsen erhåller nämnden 9,1 mnkr av
kommunfullmäktiges reserver för tillkommande kostnader kopplat till
placeringsverksamhet inom individ och familj samt ökade kostnader inom
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gymnasieskolans interkommunala ersättningar. Inkluderat dessa reserver uppgår
nämndens budgetavvikelse till -1,7 mnkr.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Finansiellt mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse

Resultatet ska vara 2 %
av skatteintäkter och
generella statsbidrag

2,2 %

Uppfyllt

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att fyra av fem
verksamhetsmål är uppfyllda och ett mål delvis är uppfyllda.

Verksamhetsmål

Utfall 2019

Kommunstyrelsens
bedömning

God budgetföljsamhet ska vara ett
prioriterat mål för kommunens
styrelse och nämnder

Familje- och
utbildningsnämnden samt
överförmyndarnämnden har
negativa budgetavvikelser.

Delvis uppfyllt

Vid negativ budgetavvikelse ska
åtgärdsplan upprättas

Kommunstyrelsen har begärt
in åtgärdsplaner från lärande
och familj/ kommunstyrelsen,
miljö- och tillståndsnämnden,
familje- och

Uppfyllt
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utbildningsnämnden,
nämnden för omsorg och
stöd, nämnden för kultur,
idrott och fritid samt
överförmyndarnämnden.
Dessa nämnder har också
inkommit med åtgärdsplan.
Styrelse och nämnder ska löpande
under året erhålla information om
det verksamhetsmässiga och
ekonomiska utfallet från sina
huvuduppdrag/ servicestöd.

Samtliga nämnder erhåller
kontinuerlig information om
såväl verksamhet som
ekonomi.

Uppfyllt

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.

Samtliga nämnder har
upprättat internkontrollplaner
och uppföljningar har
rapporterats till bokslutet. När
brister upptäcks så vidtas
åtgärder.

Uppfyllt

Sjukfrånvaron i % av den totala
arbetstiden ska minska

Den kommunövergripande
sjukfrånvaron har minskat
under 2019 till 5,01 %. För
2018 var sjukfrånvaron 5,43
%.

Uppfyllt

Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Inga
väsentliga avvikelser är noterade.
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. I juni år 2019 tog
RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas om så önskas gällande
gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar. Kommunen
har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Enligt uppgift har kommunen 44,1 mnkr i skuldförd
finansiering per 2019-12-31.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande iakttagelser noterats:
•

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. Avvikelsen från rekommendationen
redovisas öppet i kommunens årsredovisning.

Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om
kommunal bokföring och redovisning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
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Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed. Konsolideringen innefattar de
företag som enligt kraven i RKR R16 Sammanställd redovisning ska ingå.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
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. Avvikelsen från rekommendationen redovisas öppet i
kommunens årsredovisning.
Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna.
Skälen till avvikelserna framgår.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att det finns en osäkerhet i värdet av de uppskattade kostnaderna för bland
annat marksanering för tomten Sockerbruket 11. Den uppskattade delen vilket uppgår
till 44,9 mnkr bedöms dock inte som väsentlig. Vi noterar att det pågår en diskussion
mellan kommunen och Ängelholmshem AB kring vilket belopp kommunen ska betala.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?
Finansiella mål

Uppfyllt

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
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2020-04-14

Carl-Gustaf Folkeson
Uppdragsledare

Mattias Johansson
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från år 2019.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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GRANSKNINGSRAPPORT
Till fullmäktige i Ängelholms kommun
Organisationsnummer 212000-0977
Till årsstämman i AB Ängelholmshem
Organisationsnummer 556054 - 7555

Granskningsrapport f"ör år 2019
Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat
AB Ängelholmshems verksamhet.
styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
För år 2019 har vi särskilt valt att granska upphandling och inköp inom AB
Ängelholmshem. Vår granskning visar att AB Ängelholmshem inte hanterar
upphandling och inköp på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern
kontroll.
Med ovanstående som grund riktar vi lekmannarevisorer en anmärkning mot
styrelsen, VD samt vice VD för AB Ängelholmshem för att verksamheten inte har
bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig.
Ängelholm den 29 maj 2020

~~~J~~OM.

Ben Sävström
Av fti lmäktige utsedd
lekmannarevisor

~~

Ragnar S teen
Av fullmäktige utsedd
lekmannarevisor

Bilaga: Granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och
AB Ängelholmslokaler

Granskning av upphandling
och inköp inom AB
Ängelholmshem & AB
Ängelholmslokaler
Ängelholm kommuns
lekmannarevisorer
April 2020

Charlie Lindström
Marcus Alvstrand
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns lekmannarevisorer genomfört en
granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler. Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga
●

Hanterar AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler upphandlingar och inköp på
ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll?

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande revisionella bedömningen att
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler inte har en styrning och ledning av
upphandling- och inköpsverksamheten som säkerställer att upphandlingar och inköp
hanteras på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll.
Den sammanfattande revisionella bedömningen baseras på följande bedömningar av
respektive kontrollmål:
Kontrollmål 1 - Policys och riktlinjer avseende upphandlingar och inköp finns
antagna och efterlevs
Bedömning: Ej uppfyllt
Det har fram till våren 2020 saknats bolagsspecifika riktlinjer för upphandling och inköp.
Styrelsen i rollen som övergripande ansvarig för verksamheten har inte säkerställt att
det finns bolagsspecifika ramar för verksamhetens arbete med upphandling och inköp.
Det saknas dokumenterade processer och arbetssätt för upphandling och inköp vilket
riskerar att skapa en sårbarhet i organisationen.
Kontrollmål 2 - Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat)
avseende upphandling och inköp
Bedömning: Delvis uppfyllt
Det finns en ansvarsfördelning avseende upphandling och inköp. Vidare finns formella
beslutsrätter. Dock saknas distinktion mellan beslutsrätt att avropa från ramavtal och att
direktupphandla.
Kontrollmål 3 - Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa
att avtal finns för väsentliga inköpsområden som ställer en god intern kontroll
exempelvis avseende attest
Bedömning: Ej uppfyllt
Det saknas ett systematiskt arbetssätt för uppföljning vilket bedöms bero på otillräckliga
resurser samt avsaknad av styrning och ledning av uppföljningsarbetet. Dessa
kombinerat skapar otillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll och på sikt en
riskexponering i verksamheterna.
Kontrollmål 4 - Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och
beslutade riktlinjer
Bedömning: Ej uppfyllt
Det har funnits en acceptans kring att direktupphandla konsulter inom bolagen vilket
skett utan lagstöd. Det konstateras att direktupphandlingar årligen har överstigit
direktupphandlingsgränser, vilket är allvarligt och ett resultat av att det saknats tillräcklig
upphandlingskompetens i egen regi.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler följande rekommendationer:
●

●

●

●

Säkerställa att det finns giltiga och heltäckande styrande dokument för upphandling
och inköp. Utan heltäckande och giltiga styrande dokument försvåras ett
systematiskt förhållningssätt och följsamhet till LOU och LUF.
I styrande dokumentation säkerställa en tydlig distinktion mellan beslutsrätt för att
avropa från ett upphandlat ramavtal och att genomföra en direktupphandling. En
tydlig distinktion behövs för att säkerställa att det finns en uppsikt över vilka som får
genomföra direktupphandlingar samt att regelbundet kunna följa upp genomförda
direktupphandlingar
Säkerställa att det finns tillräckliga resurser och en tydlig systematik för uppföljning
av arbetet med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning och upprättade
styrdokument.
Etablera system för uppföljning av köptrohet mot upphandlade ramavtal. Detta i syfte
att säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och förbättras.
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Inledning
Bakgrund
Kommuner samt kommunala bolag gör årligen inköp av varor och tjänster till betydande
belopp. Upphandlingen regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Lekmannarevisorerna har utifrån sin riskanalys, beslutat att genomföra en granskning
avseende AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler hantering av upphandlingar
och inköp.

Syfte, kontrollmål och revisionskriterier
Granskningen syftar besvara huruvida AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler
hanterar upphandlingar och inköp på ett ändamålsenligt vis och med tillräcklig intern
kontroll.
Kontrollmål
●
●
●

●

Riktlinjer och policys avseende upphandlingar och inköp finns antagna (exempelvis
för entreprenadtjänster) och efterlevs
Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseende upphandling
och inköp
Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för
väsentliga inköpsområden som ställer en god intern kontroll exempelvis avseende
attest
Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer

Revisionskriterier
●
●

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Bolagens styrdokument inom området

Avgränsning och metod
Granskningen avgränsas till bolagens verksamhet under år 2018 och 2019.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstepersoner samt
genomgång av i bolaget antagna styrdokument på upphandlingsområdet. Granskningen
har fokus på styrning och ledning inom upphandling och inköp varför tyngdpunkt ligger
på det formella och beslutade ramar som bolaget uppsatt för att säkerställa
ändamålsenlighet avseende inköp och upphandling.
Granskningen ligger som underlag för lekmannarevisorernas uttalande i
granskningsrapporterna för år 2019.
Mot bakgrund av den rådande situationen i bolagen så har sakgranskning av rapporten
inte varit möjlig.
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Iakttagelser och bedömningar
Lagen om offentlig upphandling
LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och offentligt ägda
företag. Syftet med lagstiftningen är att följa EU:s fyra friheter; fri rörlighet för varor,
personer, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad. Således ska lagen främja en fri
och rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får göras så att
någon leverantör särbehandlas.
2017-01-01 trädde ny lag om offentlig upphandling i kraft genom LOU (2016:1145).
Lagen ersatte LOU (2007:1091) och innehåller en hel del ändringar. Bland annat
innehåller nya LOU en rad nya bestämmelser som reglerar i vilken utsträckning avtal
mellan offentliga aktörer behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna.
Dessa regler innebär främst att EU-domstolens rättspraxis kring dessa frågor tydliggjorts
i lagtexten. Vidare har i nya lagen möjligheten att använda förfaranden som innefattar
förhandling med anbudsgivarna utökats. Minimitidsfristerna för annonsering har också
förkortats generellt. Det har även uttryckligen blivit möjligt för en upphandlande
myndighet att förlänga anbudstiden i en upphandling om myndigheten gör väsentliga
ändringar i upphandlingsdokumenten.
LOU innehåller även numer en rad nya regler om uteslutning och kvalificering av
leverantörer. De viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande
myndigheter får eller måste ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa
krav gäller också sådana externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den
uppfyller kvalificeringskraven.
Vidare har införts detaljerade regler om vad som gäller ifråga om ändringar av
upphandlade avtal under avtalstiden. Dessa regler innebär att möjligheterna för de
upphandlande myndigheterna att göra ändringar av upphandlade avtal har preciserats i
jämförelse med vad som gällde tidigare.
Kontrollmål 1 - Policys och riktlinjer

●

Policys och riktlinjer avseende upphandlingar och inköp finns antagna och
efterlevs

Iakttagelser
Inledande iakttagelser
En ny VD för ängelholmshem tillträdde i mars 2020. Den nya VD’n har varit anställd i
bolaget en tid, då i en annan roll och har under en tid gått vid sidan av den föregående
VD’n i överlämningssyfte. I samband med VD-bytet genomförs ett antal förändringar i
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AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler organisation, bland annat avseende
upphandling och inköp.
Bland annat beslutades hösten 2019 att bolagen kommer köpa in
upphandlingsverksamhet från Ängelholms kommun. Under våren 2020 inrättades nya
riktlinjer för inköp och upphandling vilka upprättats av upphandlingsenheten på
Ängelholms kommun.
Det pågår med andra ord en större förändring av bolagens arbete med upphandling och
inköp vid tiden för granskningen, vilket försvårar möjligheten att mäta följsamhet till
upprättad styrning.
Organisation
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler leds av styrelse och delar VD samt
administrativa funktioner för exempelvis HR, kommunikation m.m. Vidare finns en
byggavdelning samt två fastighetschefer med ansvar för respektive bolags
verksamheter. I bilaga 1 återfinns en organisationsskiss för bolagens gemensamma
organisation.
Bolagens arbete med upphandling och inköp
Ägardirektiv har upprättats för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Ägardirektiven anger bolagens uppdrag med inriktning, grundläggande principer etc. Av
ägardirektiven framgår att bolagen, när det är lämpligt, ska medverka i Ängelholm
kommuns upphandlingar samt att kommunens Inköps och upphandlingspolicy är
normerande för bolagen.
Inköps- och upphandlingspolicy
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun antog 2019-07-14 en ny Inköps- och
upphandlingspolicy som ersätter tidigare version beslutad av fullmäktige 2015-01-26.
Det övergripande innehållet i båda versionerna av policyn är samma.
Upphandlingspolicyn (2015 och 2019) gäller för samtliga nämnder/verksamheter och
kommunala bolag där kommunen är majoritetsägare. Därav gäller policyn även för
denna gransknings revisionsobjekt AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Inköps- och upphandlingspolicyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och
anställda ska agera när det gäller kommunkoncernens inköp och upphandlingar. Policyn
beskriver kommunkoncernens regelverk för inköpsprocessen gällande varor och
tjänster. Policyn fastställer att upphandling ska ses som en strategisk resurs för styrning
och kontroll (nå uppsatta mål) och ska ske med ett totalkostnadsperspektiv och ett
helhetsåtagande. Inköp och upphandling ska genomföras så att varor, tjänster och
entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt pris med en god totalekonomi som målbild.
Policyn kompletteras med tillämpningsanvisningar vilka tillsammans ska säkerställa att
kommunen följer LOU, LUF samt LOV och de grundläggande principerna. Policyn ska
även, i den mån det går, möjliggöra för små och medelstora företag att delta i
kommunens upphandlingar.
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Riktlinjer avseende upphandlingar och inköp
Utifrån intervjuer konstateras att riktlinjer och rutiner avseende upphandlingar och inköp
har upprättats av Ängelholms kommun och godkänts av styrelsen för bolagen. Riktlinjen
är daterad 2020-03-06 och således nyligen antagen. Vi har i granskningen erhållit en
upphandlingspolicy, daterad 2007-10-18, som var gällande innan de nyligen antagna
riktlinjerna. Då det inom upphandlingsområdet hänt en hel del sedan 2007 så måste
denna policyn emellertid betraktas som inaktuell. Denna uppfattning delas också av
intervjupersoner.
Riktlinjerna utgör ett kompletterande dokument till Ängelholms kommuns inköps- och
upphandlingspolicy (2019) och syftar till att förtydliga roller och ansvar samt
upphandlingsprocessens olika faser i kommunkoncernen.
En myndighet ska enligt LOU och LUF fastställa riktlinjer för direktupphandling. I de nya
riktlinjerna för upphandling och inköp återfinns riktlinjer för direktupphandling. Vid
intervjuer framgår att det har lyfts önskemål om att dessa förtydligas ytterligare då de
inte upplevs tillräckligt tydliga avseende vem, var och hur direktupphandling kan ske.
Vi konstaterar utifrån intervjuer att det finns processer för att hantera upphandlingar och
att dessa dokumenteras i systemet Tendsign.
Av intervjuer konstateras att upphandlingspolicyn är känd i bolagens verksamheter men
att det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur hanteringen av upphandling
och inköp ska genomföras. Systemet Tendsign används för dokumentation av
upphandlingar men det saknas systemstöd med möjlighet för att automatiskt säkerställa
följsamhet till ramavtal etc.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Ej uppfyllt
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler använder Ängelholms kommuns Policy
för upphandling och inköp vilken är känd i bolagen. Det har fram till våren år 2020 i
princip saknats bolagsspecifika riktlinjer för upphandling och inköp exempelvis
avseende direktupphandling, vilket är ett krav enligt LOU och LUF. Utifrån ett styrningsoch ledningsperspektiv utgör detta en brist. Nämnas ska också att det kan krävas att
styrelsen, som övergripande ansvarig för verksamheterna, säkerställer att det finns
bolagsspecifika ramar för hur verksamheten ska arbeta systematiskt med upphandling
och inköp. Utifrån genomförd granskning kan konstateras att det funnits en brist på detta
område.
Ytterligare ska sägas att det finns lokala, ej dokumenterade rutiner i verksamheten, och
det är även vår uppfattning att det finns inarbetade processer i bolaget avseende
upphandling och inköp. Men det saknas spårbarhet när processer och arbetssätt inte är
dokumenterade vilket också riskerar skapa en sårbarhet i organisationen.
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Kontrollmål 2 - Roll och ansvarsfördelning

●

Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseende
upphandling och inköp

Iakttagelser
Inom AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler finns ingen egen organisation för
upphandling i form av upphandlingsenhet eller liknande. Fram till årsskiftet 2019/2020
har konsulter i stor mån använts för att genomföra upphandlingar. Av de nya riktlinjerna
för upphandling och inköp (2020) anges att Ängelholms kommuns upphandlingsenhet
har det övergripande ansvaret för upphandlingar som görs i kommunen och de
kommunala bolagen över direktupphandlingsgränsen inom en avtalsperiod räknat på
fyra år. Upphandlingsenhetens upphandlingsstöd innefattar ett helhetsåtagande för
upphandlingsprocessen. Vi noterar av intervjuer att bolagen har försökt rekrytera egna
upphandlare men att detta inte lyckats. En orsak till detta är den nationella bristen på
upphandlare.
Av intervjuer framgår att bolagens upphandlingar går ut via systemet Tendsign vilket
länkas till från bolagens hemsida. Systemet beskrivs fungera bra som stöd vid
upphandlingar.
Utifrån riktlinjer för inköps och upphandling framgår att bolagen ansvarar för att se till så
bolagen har representanter i de avtalsgrupper som förekommer i upphandlingsarbetet.
De ska i god tid meddela vilket behov som finns och vilka kommunövergripande
upphandlingar bolagen ska delta i. Bolagen tecknar sedan och genomför
avtalsuppföljning med stöd av upphandlingsenheten.
Inköpsrådet
Bolagens kontaktyta mot upphandlingsenheten är ett inköpsråd. I rådet ingår
representanter från bolagen, upphandlingsstödet och kommunens huvuduppdrag.
Inköpsrådet kommer träffas ca fyra gånger per år och upphandlingschefen är
sammankallande och leder mötena.
Avropare
Bolagen ska utse avropare som har kunskap om det som ska upphandlas. Dessa ska
ha mandat att ta beslut för verksamheten och tid för uppgiften.
Då riktlinjerna beslutats och införts under inledningen 2020 är de ännu inte fullt ut
implementerade. Inom bolagen fördelas ansvaret för inköp och upphandling, utöver de
nya riktlinjerna av instruktioner och uppdragsbeskrivningar.
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Instruktion och uppdragsbeskrivning
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokalers VD ska enligt VD-instruktion
underställa styrelsen för beslut vid alla beslut om investeringar som överstiger 5 mnkr
eller är utanför antagen budget. Detta gäller även beslut om avtal med leverantörer,
banker och andra kreditgivare, lämnande av lån, garantier, borgen m.m. vars
varaktighet sträcker sig längre än två år. Vidare ska styrelsen även besluta om köp och
försäljning av fast egendom till ett värde av 500.000 kr eller mer.
Byggchef, fastighetschef AB Ängelholmshem samt fastighetschef AB Ängelholmslokaler
har i respektive uppdragsbeskrivning i arbetsuppgift att genomföra större upphandlingar.
Bolagens gemensamma ekonomi- och administrativa chef har i uppdrag att medverka
vid inköp och försäljning av fastigheter men inte något direkt uppdrag inom inköp och
upphandling i stort.
Vi har för granskningen tagit del av underskriven delegation från VD (föregående VD
tom februari 2020) till byggchef, ekonomi och administrativ chef och de båda
fastighetscheferna.
De intervjuade cheferna beskriver att de upplever ansvarsfördelningen som tydlig.
Av den nya riktlinjen (2020) samt på Ängelholms kommuns hemsida anges en
gemensam inköps- och upphandlingsprocess vilken framgår av bilden nedan:

Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Delvis uppfyllt
Utifrån upprättade instruktioner och uppdragsbeskrivningar finns en ansvarsfördelning
avseende upphandling och inköp vilka våren 2020 förtydligats ytterligare i upprättade
riktlinjer för upphandling och inköp. Vidare finns formella beslutsrätter
(beloppsbegränsade) uppdelade på funktion inom bolagen som säkerställer att det är
tydligt vem som har rätt att fatta beslut. En sårbarhet och risk som vi identifierat i
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verksamheten är emellertid att det inte finns någon distinktion mellan beslutsrätt att
avropa från ramavtal och att direktupphandla.

Kontrollmål 3 - Rutiner för avtalshantering och väsentliga inköpsområden

●

Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal finns
för väsentliga inköpsområden som säkerställer en god intern kontroll
exempelvis avseende attest

Iakttagelser
Utifrån genomförd granskning konstateras att det i mars 2020 har upprättats riktlinjer för
upphandling och inköp. Utöver dessa har inga aktuella dokumenterade rutiner
konstaterats. Vid intervjuer framgår att avtalsuppföljning har hanterats av respektive
ansvarig chef men att det inte skett utifrån någon gemensam struktur eller systematik.
Av riktlinjerna för inköp och upphandling framgår under rubriken “Förvaltande av avtal”
att bolaget med stöd av kommunens upphandlingsenhet ansvarar för uppföljning av sina
avtal.
De intervjuade cheferna beskriver att avtalsuppföljning är svårt att hinna med.
Organisationen i bolagen beskrivs som snäv och att det därför är svårt att hinna med
uppföljningsmöten. Inom Ängelholmslokaler är tanken att det en gång om året ska ske
uppföljning med de entreprenörer som bolaget har ramavtal med. Sedan ska utsedda
förvaltare inom bolaget hålla regelbundna driftmöten med entreprenörerna.
Upphandlade ramavtal samlas i det digitala arkivet Ibinder. Enligt intervjuer ska det vara
spritt i organisationen vilka ramavtal som finns för bolagen men att det är svårt att se
följsamheten till dessa då det bland annat saknas ett systemstöd för detta. För att se
följsamheten kan cheferna utifrån bolagens ekonomisystem se vilka inköp som skett
samt jämföra dem med ramavtal i Ibinder.
Däremot signalerar systemet Ibinder när ett avtal är på väg att gå ut.
Vid intervjuer med chefer inom bolagen anges generellt att otydliga beställningar från
uppdragsgivare, exempelvis kommunen, medför utmaningar för bolagen. Det behöver
utvecklas en tydligare modell för beställningar för att undvika att leveransen blir fel eller
dyrare än planerat.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Ej uppfyllt
Det kan konstateras att det saknas ett systematiskt arbetssätt avseende uppföljning. Vår
bedömning är dels att det beror på resursbrist, det vill säga att det saknas utrymme för
att kunna arbeta systematiskt med uppföljning och dels på grund av att det saknas
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styrning och ledning avseende uppföljningsarbetet. Detta kombinerat skapar otillräckliga
förutsättningar för att ha en god intern kontroll vilket i förlängningen utgör en
riskexponering i verksamheterna.

Kontrollmål 4 - Inköp och avrop
●

Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer

Iakttagelser
Som redan nämnts kan konstateras att det, till och med år 2020, saknats beslutade
riktlinjer och rutiner för inköp och upphandlingar i de två bolagen. Detta innebär bland
annat att det saknats dokumenterade riktlinjer för direktupphandlingar, dokumentation
av upphandlingar m.m. Det pågår ett större omtag kring bolagens arbete med inköp och
upphandling och implementering av riktlinjer har påbörjats.
Det framgår av intervjuer att det inom bolagen funnits en kultur att genomföra
direktupphandlingar av konsulter. Detta då det upplevts svårt att få rätt kompetens och
som passar bolagets behov vid annonsering. Det framhålls att det pågår ett arbete för
att ändra kulturen och att arbeta inom ramen för lagkrav och beslutade riktlinjer.
Den generella uppfattningen inom bolagen är att det finns en god ramavtalstrohet, det
vill säga att bolaget håller sig till upphandlade ramavtal. Det saknas emellertid system
för att kontrollera detta löpande.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Ej uppfyllt
Det kan konstateras utifrån intervjuer att det, utan lagstöd, funnits en acceptans kring att
direktupphandla konsulter inom bolagen. Det kan konstateras att det årligen
direktupphandlats för belopp överstigande direktupphandlingsgränser, vilket är allvarligt.
Efter genomförd granskning är vår uppfattning att direktupphandling av konsulter beror
på en avsaknad av upphandlingskompetens i egen regi. Detta då ett väl utarbetat
upphandlingsunderlag ger goda förutsättningar för att både erhålla efterfrågad
kompetens och profil som kan möta bolagens behov.
Vi ser vidare förbättringspotential avseende uppföljning av köptrohet mot ramavtal där
det idag inte finns erforderliga system. Uppföljning är en förutsättning för att säkerställa
att upphandling- och inköpsverksamhet ständigt ska utvecklas och förbättras. Det måste
vidare anses inrymmas i den interna kontrollen och avsaknad av ändamålsenliga
system för uppföljning utgör därför en brist.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande revisionella bedömningen att
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler inte har en styrning och ledning av
upphandling- och inköpsverksamheten som säkerställer att upphandlingar och inköp
hanteras på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler följande rekommendationer:
●

●

●

●

Säkerställa att det finns giltiga och heltäckande styrande dokument för upphandling
och inköp. Utan heltäckande och giltiga styrande dokument försvåras en likvärdig
hantering och följsamhet till LOU och LUF.
I styrande dokumentation säkerställa en tydlig distinktion mellan beslutsrätt för att
avropa från ett upphandlat ramavtal och att genomföra en direktupphandling. En
tydlig distinktion behövs för att säkerställa att det finns en uppsikt över vilka som får
genomföra direktupphandlingar samt att regelbundet kunna följa upp genomförda
direktupphandlingar
Säkerställa att det finns tillräckliga resurser och en tydlig systematik för uppföljning
av arbetet med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning och upprättade
styrdokument.
Etablera system för uppföljning av köptrohet mot upphandlade ramavtal. Detta i syfte
att säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och förbättras.
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Bedömningar utifrån
kontrollmål
Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

1. Policys och
riktlinjer
avseende
upphandlingar
och inköp
antagna och
efterlevs

Ej uppfyllt

2. Bolagen har
en tydlig roll- och
ansvarsfördelnin
g avseende
upphandling och
inköp

Delvis uppfyllt

AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler använder Ängelholms
kommuns Policy för upphandling och inköp
vilken är känd i bolagen. Det har fram till
våren 2020 i princip saknats bolagsspecifika
riktlinjer för upphandling och inköp
exempelvis avseende direktupphandling,
vilket är ett krav enligt LOU och LUF. Utifrån
ett styrnings- och ledningsperspektiv utgör
detta en brist. Nämnas ska också att det kan
krävas att styrelsen, som övergripande
ansvarig för verksamheterna, säkerställer att
det finns bolagsspecifika ramar för hur
verksamheten ska arbeta systematiskt med
upphandling och inköp. Utifrån genomförd
granskning kan konstateras att det funnits en
brist på detta område.
Ytterligare ska sägas att det finns lokala, ej
dokumenterade rutiner i verksamheten, och
det är även vår uppfattning att det finns
inarbetade processer i bolaget avseende
upphandling och inköp. Men det saknas
spårbarhet när processer och arbetssätt inte
är dokumenterade vilket också riskerar skapa
en sårbarhet i organisationen.

Utifrån upprättade instruktioner och
uppdragsbeskrivningar finns en
ansvarsfördelning avseende upphandling och
inköp vilka våren 2020 förtydligats ytterligare
i upprättade riktlinjer för upphandling och
inköp. Vidare finns formella beslutsrätter
(beloppsbegränsade) uppdelade på funktion
inom bolagen som säkerställer att det är
tydligt vem som har rätt att fatta beslut. En
sårbarhet och risk som vi identifierat i
verksamheten är emellertid att det inte finns
någon distinktion mellan beslutsrätt att
avropa från ramavtal och att direktupphandla.
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3. Det finns
rutiner för
avtalshantering
samt rutiner för
att säkerställa att
avtal finns för
väsentliga
inköpsområden
som säkerställer
en god intern
kontroll

Ej uppfyllt

4. Inköp och
avrop från avtal
sker i enlighet
med lagkrav och
beslutade
riktlinjer

Ej uppfyllt

Det kan konstateras att det saknas ett
systematiskt arbetssätt avseende
uppföljning. Vår bedömning är dels att det
beror på resursbrist, det vill säga att det
saknas utrymme för att kunna arbeta
systematiskt med uppföljning och dels på
grund av att det saknas styrning och ledning
avseende uppföljningsarbetet. Detta
kombinerat skapar otillräckliga förutsättningar
för att ha en god intern kontroll vilket i
förlängningen utgör en riskexponering i
verksamheterna.

Det kan konstateras utifrån intervjuer att det,
utan lagstöd, funnits en acceptans kring att
direktupphandla konsulter inom bolagen. Det
kan konstateras att det årligen
direktupphandlats för belopp överstigande
direktupphandlingsgränser, vilket är allvarligt.
Efter genomförd granskning är vår
uppfattning att direktupphandling av
konsulter beror på en avsaknad av
upphandlingskompetens i egen regi. Detta då
ett väl utarbetat upphandlingsunderlag ger
goda förutsättningar för att både erhålla
efterfrågad kompetens och profil som kan
möta bolagens behov.
Vi ser vidare förbättringspotential avseende
uppföljning av köptrohet mot ramavtal där det
idag inte finns erforderliga system.
Uppföljning är en förutsättning för att
säkerställa att upphandling- och
inköpsverksamhet ständigt ska utvecklas och
förbättras. Det måste vidare anses inrymmas
i den interna kontrollen och avsaknad av
ändamålsenliga system för uppföljning utgör
därför en brist.
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Bilagor
Bilaga 1 - Organisationskarta Ängelholmshem from 2020-03-01
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Carl-Gustaf Folkeson

Charlie Winde

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ängelholms kommuns lekmannarevisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2019-10-16. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Renhållnings AB avger
härmed följande årsredovisning för 2019.
Ägarförhållanden
Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv 7,70%, Båstad 6,40%, Helsingborg 51,56%,
Höganäs 11,48%, Åstorp 6,90% och Ängelholm 15,96%.
För verksamheten gäller ett ägaravtal mellan ägarkommunerna sedan 2018.
Information om verksamhet
Bolaget har som föremål för verksamheten att inom delägarkommunerna insamla,
transportera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva därmed sammanhängande
regional verksamhet, äga, förhyra och förvalta med verksamheten förknippad
egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektorn.
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägama/i ägamas ställe. Genom NSR:s
ägaravtal har ägarkommunema organiserat sitt lagstiftade ansvar inom
avfallshanteringen. Bolaget ansvarar för framtagande av beslutsunderlag för
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive
kommunfullmäktige.
Det övergripande kommunala ändamålet är att: "Bolaget ska genom samverkan med
aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som
syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala
servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad."
Endast en mindre del av behandlingsverksamheten sker i egen regi. Under året har
verksamheten för insamling av hushållsavfall som sker i egen regi ökat då tidigare
entreprenör i Båstads kommun avvecklat sin verksamhet.
Bolaget äger andelar i Liquid Biofuel Genesis AB (33 procent) som tillverkar biogas.
Enligt aktieägaravtal har de ingående företagen ingått avtal om hembudsskyldighet
vid eventuell aktieförsäljning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
NSR ansvarar administrativt för renhållningskollektiven i Ängelholm, Bjuv, Båstad,
Helsingborg och Åstorps kommuner. Från l januari 2020 ansvarar bolaget även för
verksamheten i Höganäs kommun, vilket förberetts under året som gått.
Under 2019 har NSRs verksamhet präglats av att genomföra aktiviteter i syfte att
uppfylla bolagets fastställda mål om en halvering av mängden avfall och kostnader i
lf\tenhållningsverksamheten med 2010 som utgångspunkt.
2

Volymen hushållsavfall i NSRs ägarkommuner har hittills minskat med ca 25 procent
och renhållningstaxorna har minskat med nästan 40 procent. Ekonomiskt innebär
detta en årlig besparing på ca 80 mkr som återbetalas till invånarna genom
miljöstyrning av renhållningstaxoma.
Ägardirektivets mål är att bolagets nöjdkund-index för abonnenter minst skall uppgå
til14,4 på en 5 gradig skala år 2020. Under 2019 uppgick indexet til14,4.
Under året har bolaget implementerat ett digitalt nyckelsystem i Helsingborg som
underlättar tillgängligheten för gemensamma utrymmen för soprum i flerfamiljshus.
Vidare har sms-aviserings~änsten fortsatt att utvecklas och innefattar nu samtliga
kommuner. Hantering av grovavfall i Båstads kommun har förändrats under året då
anläggningen återställts och återlämnats till ägaren. Förutom möjligheten att få
trädgårdsavfall och grovavfall hämtat hemma vid tomtgränsen finns möjligheten att
nyt~a återvinningscentralen i Ängelholm.
Utvärderingen av testet att hämta avfall när kund i småhus önskar, har visat många
positiva effekter, bland annat nöjdare kunder och minskat behov av soptömningar.
Bolaget har därför valt att gå vidare och utöka försöket, vilket kommer ske under
2020-2021. Projektet har utökats till att även omfatta flerfamiljsfastigheter,
trädgårdsavfall och grovavfalL
Verksamhetsnära forskning och utveckling sker inom fyra utvalda områden: deponi,
biogas, organisation och förebyggande av avfall. Genom samverkan med såväl
näringsliv som akademi och branschkollegor bidrar NSR till fortsatt utveckling av
miljömässiga förbättringar. För närvarande finns 20 aktörer etablerade på
industriparken utöver NSR. Årets största och mest betydande innovation
utvecklades i ett EU finansierat projekt för att behandla lakvatten förorenat med
PFOS.
OX2s (Bionds) etablering av ny förbehandlingsanläggning till matavfallet har tagits i
provdrift under året. Däremot har KAABs beslutat att inte upprätta en
återvinningsanläggning för metaller. Under 2020 kommer NSR att bygga en
biokolanläggning för trädgårdsavfalL
Bolagets reaktorbaserade rötning och kompostering i BioCellReaktorer har fortsatt
att producera fjärrvärme. Under året har bolaget genomfört en större utgrävning av
reaktorerna i syfte att skapa effektiva processer och dokumenterade underlag för
cirkulärt nyt~ande av resurserna
t(\§Jedes har det kommunala ändamålet och ägardirektiven följts.
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Framtida utveckling

I enlighet med antagen lagstiftning kommer producenterna från 2021 inneha det fulla
ansvaret för att samla in förpackningar från hushållen. Under 2020 kommer bolaget
fastställa hur den verksamhet som idag utförs i syfte att uppfylla återvinningskraven
skall organiseras.
I samarbete med ägarkommuner har en studie startats upp för att undersöka
möjligheten att effektivisera resursflödet i samhället avseende avfall. Målsättningen
är att nå ett mer resurseffektivt samhälle i samverkan med andra.
Verksamheten i dotterbolaget Vera Park Circularity AB har utvecklats väl under året.
Bolagets främsta uppgift är att koordinera och driva inkubatorprocessen för minskad
miljöpåverkan och högre resurseffektivitet Utmaningen inför framtiden består i hur
inkubatorprocessen kan spridas till internationella aktörer och därigenom få en
större utväxling.
Under kommande år kommer investeringar vara fokuserade på genomförande av
förnyelse av återvinningscentraler, faciliteter för sortering av osorterat avfall samt
anläggning för behandling av trädgårdsavfalL Arbetet med sluttäckning kommer att
intensifieras under kommande femårsperiod genom ett utökat samarbete med
ägarkommunema avseende hantering av massor.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av
strategiska, operativa och finansiella risker. Politiska beslut och lagregleringar
exponerar bolaget för politiska och finansiella risker. Eftersom NSR är en stor aktör
inom sitt område fortgår utveckling av verksamheten och anpassning till nya och
kommande regleringar.
För att möta kundernas och lagstiftarens krav i kombination med ägardirektivet som
gäller för företaget arbetar vi kontinuerligt med utveckling av personal och
tjänsteutbudet. För att kunna fullfölja detta krävs i sin tur en ständigt hög
investeringstakt som innebär att bolaget har behov av extern upplåning för att
finansiera investeringarna vilket sker genom ägarkretsen.
Genom att årligen på företagsekonomisk grund sätta av till återställningsfond bygger
bolaget upp en reservering för att kunna möta framtida utgifter. De senaste
genomförda återställningarna av deponier följer de kostnadsuppskattningar som
ligger till grund för fonderingen. Det framtida återställningskravet på deponier utgör
~nansiell risk då kapitalbehovet tillgodoses från den löpande verksamheten.

4

Miljöpåverkan
Bolaget är beroende av miljötillstånd för sina anläggningar i regionen. Tillstånd löper
med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt.

Finansiering av såväl investeringar som återställningsåtaganden sker genom
långfristig upplåning genom ägare.
Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska
lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. Genom att aktivt delta i
bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av
, tgstiftningen på ett positivt sätt.

5

Flerårsöversikt koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital(%)
Balansomslutning
soliditet (o/o)
Antal anställda (st.)

Flerårsöversikt Moderföretaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning
soliditet (%)
Medelantal anställda (st)

2019

2018

2017

2016

402129
18
-1,6
0,0
384113
19
167

398 711
5296
0,6
7,4
425 883
17
156

385 304
316
0,4
0,5
442 552
15
147

375 741
247
0,3
0,4
450005
15
160

2019

2018

2017

2016

401737
3 778
0,1
5,6
384 488
18
164

398 586
5398
0,6
8,0
422135
16
155

385 304
1441
0,4
2,3
438 789
14
147

354374
-774
0,3
-1,6
445 062
11
134

Nyckeltalsdefinitioner, se not 38.
Enligt ägardirektiven bör bolaget ha en soliditet på minst 15%, vilket uppfyllts under
året.
83 % av omsättningen i moderbolaget är hänförligt till verksamhet som avser
ägarkommunerna.

Förslag till vinstdisposition
styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
40 590 560
69378

Balanserad vinst
Årets resultat

disponeras så att
~y räkning överföres

40 659 937
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Koncernens resultaträkning

2019-01-012019-11-31

2018-01-012018-12-31

1,6

402129
395
402524

398 711
266
398977

6
3,4

-79 933
-172408
-112571

-71189
-178790
-101511

-44169
-409081

-45149
-396 639

-6557

2338

7

8424

8
9

208
-2057
6575

5016
167
-2225
2958

18

5296

2027

-619

2045

4677

Not
Nettoomsättning
Övri~a rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvarorodhför.nödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggntngstillgångar

5
13, 14, 15

RÖRELSERESULT AT

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT EFI'ER FINANSIELLA POSTER

11

Skatt på årets resultat

~ RESULTAT
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB

Org.nr 556217~4580

Koncernens balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

18570
20087
167087
30746
38139
274 629

3781
20087
168856
44729
34507
271960

6417
9198
15615

3993
7733
11726

290244

283 686

10551
10551

9 652
9652

28969
24765
3238
25338
83083

27379
83009
2407
2136
17299
132230

305

315

93939

142197

384183

425 883

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar
Markanläggning, deponi
Byggnader och markanläggning, exkl deponi
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och IT-utrustning

12
13
13
14
15

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
UeEskjuten skattefordran i tem2orära skillnader

18,19
20

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och UEEluEna intäkter

21

773

22

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

23,30

Summa omsättningstillgångar
~MMA TILLGÅNGAR
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Koncernens balansräkning
Not

2019-U-31

2018-12-31

5000

5000

Annat eget kapital inklusive årets resultat

68381

66336

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

73381

71336

6146
55597

64836

61743

71612

168000
8365

168 750
12092
180842

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

24

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Återställningsfond

26
27

Långfristiga skulder
Lån hos koncernföretag
Förutbetalda intäkter

28
29

176365

Kortfristiga skulder
Lån hos koncernföretag
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
ÖVriga skulder
Ue~Iuena kostnader och förutbetalda intäkter

eMA

31

o
43331

32

EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

6776

19000
53527

70

o

3644
25649

3179
26387

72694

102093

384183

425 883

NORDV ÅSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB
Org.nr 556217-4580
Koncernens förändringar i eget kapital

Eget kapital2018-01-01
Årets resultat
Eget kapital2018-12-31

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annateget
kapital inkl.
årets resultat

Totalt

5000

o

5 000

o

61659
4677
66336

66659
4677
71336

5000

o

2045
68381

2045
73381

Årets resultat
~et kapital2019-12-31
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Koncernens kassaflöde
2019-01-012019-U-31

2018-01-012018-12-31

18

5296

Denlöpandever~eten

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag
Kapitalandel av resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Avskrivningar och nedskrivningar
Realisationsvinst/förlust försäljning anläggningstillgångar
Övriga avsättningar
skattekostnad

o

o

-2424
44169
-395
-9239
-813
31316

16
45149
-266

31316

49462

-899
49908
-14142
66183

-474
-14 309
-17058
15605
33226

-47068

-12625

o
o

o
o

625
-46443

175
-U450

Förändring långfristiga skulder
Förändring andelar i intresseföretag
Förändring av långfristig fordran
Lämnat koncernbidrag
Erhållet koncernbidrag

-19 750

-20 800

o
o
o
o

o
o
o
o

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-19 750

-20 800

-10
315
305

339
315

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-) l minskning(+) av varulager
Ökning(-) l minskning(+} av fordringar
Ökning(+) l minskning(-) av avsättningar
Ökning {+) l minskning(-} av kortfristiga skulder

o

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-733
49462

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av intressebolag
Försäljning av inventarier

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
evida medel vid årets slut

11
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Moderföretagets resultaträkning
2019-01-012019-12-31

2018-01·012018-12-31

1,6

401737
395
402132

398586
266
398 852

6
3,4
5

-79933
-169 383
-109 039

-71189
-178 756
-101302

-44169

-45149

Not
Nettoomsättning
ÖVriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Rävaror och förnödenheter
ÖVriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
ÖVriga rörelsekostnader

13, 14, 15

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Resultat frän andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8
9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

10
11

ÅRETS RESULTAT

"-

12

o

o

-402524

-396396

-392

2456

6000
208
-2038
4170

5000
167
-2225
2942

3778

5398

-5200
1491

-4770

69

1058

430

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB
Org.nr 556217-4580

Moderföretagets balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

18570
20087
167087
30746
38139
274629

3 781
20087
168856
44729
34507
271960

100
470
9198
9768

100
470
7733
8303

284397

280 263

10551
10551

9652
9652

28969
29893
3218
737
25338
88155

27378
82693
2405
2130
17299
131905

305

315

99011

141872

383408

422135

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar
Markanläggning, deponi
Byggnader och markanläggning, exkl deponi
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och If-utrustning

12
13
13
14
15

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
U EEskjuten skattefordran i temEorära skillnader

16,17
18, 19
20

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
ÖVriga fordringar
Förutbetalda kostnader och Uf:!l:!luEna intäkter

21

22

23,30

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
~MA TILLGÅNGAR

13

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB

Org.nr 556217-4580

Moderföretagets balansräkning
Not

2019-12.-31

2018-12-31

5000
l 000
6000

5000
1000
6000

40591
69
40660
46660

39532
1058
40590
46590

EGETKAPITALOCHSKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

24

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

25

25911

27011

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Återställningsfond

26
27

808
55597
56405

834
64836
65670

Ungfristiga skulder
Lån hos koncernföretag
Förutbetalda intäkter

28
29

168000
8365
176365

168 750
12092
180 842

Kortfristiga skulder
Lån hos koncernföretag
Skuld till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
U~,Elu~na kostnader och förutbetalda intäkter

31
31

32

.('UMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

o

19000

6300
43050
3539
25178
78067

53477
3167
26378
102022

383408

422135

o

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB
Org.nr 556217-4580
Moderföretagtes förändringar i eget kapital

Eget kapital2018-01-01
Årets resultat
Eget kapital2018-12-31
ÖVerföring resultat föregående år
Årets resultat
lfCget kapital2019-12-31

Aktiekapital

Reservfond

5000

1000
1000

5000

5000

1000

15

Balanserat Årets resultat
resultat

Totalt

45533

39533

39533

1058
1058

1058

-1058

o

69

69
46660

40591

69

1058
46591

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB

Org.nr 556217-4580

Moderföretagets kassaflöde

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

I~!~!.~~~t?!.P.?..~~E.~~~.~~~~&!~.~~~~~~-~~ ..................... . . .. ....... ···-···-····
Avskrivningar och nedskrivningar
Realisationsvinst/förlust försäljning anläggningstillgångar
ÖVriga avsättningar
skattekostnad

2019..01..01-

2018-01..01-

2019-12-31

2018-12-31

3 778

5398

..

..

44169
-395
-9239
-813
37500

45149
-266
-17024
-733
32524

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-) /minskning(+) av varulager
Ökning(-) l minskning (+) av fordringar
Ökning (+) l minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

37500

32524

-899
44563
-14982
66182

-474
-14342
15518
33226

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-47068

-12 625

~~ry:~-~Y. ~~~~~-~~g_~gar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
e d a medel vid årets slut

16

o

o

625
-46443

175
-12 450

-19 750
-19 750

-20 800
-20 800

-11

-24

315
304

339
315

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB
Org.nr 556217·4580

TILLÅGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Redovisningsprinciper mm
Allmänna redovisningsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen.
Beträffande återställning av deponier har framtida tidpunkter för återställning av respektive deponi planerats.
Framtida kostnad beräknas till nuvärdet med en kalkylränta oförändrad från föregående år om 3%.
För behandling av lakvatten och återställning av upplagsytor göres avsättning till återställningsfond. Årlig avsättning är företagsekonomiskt erforderlig och redovisas bland återställningsfond. Avseende deponi som byggdes och togs i drift 2009 har totalt beräknad
återställningskostnad aktiverats till tillgångamas anskaffuingsvärde.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget
samt dess dotterföreta~. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har
ett bestämmande inflytande.
Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de
företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande.
I koncernredovisningen faller bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i
koncernredovisningen tillämpade redovisning- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas
av moderföretaget.
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncemredovising i vilken företaget ingår är Helsingborgs
stads förvaltning AB ( org.nr. 556007-4634) med säte i Helsingborg. Ägare till hela koncernen är
Helsingborgs kommun (org.nr. 212000-1157).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelama kommer att tillgodogöras
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet i moderföretaget och koncernredovisning.
Redovisning av leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasing- och arrendeavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal.
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal Se vidare not 4.
~t innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
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Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare,
utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella tillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Bygganläggningar
Markanläggningar
Kärl
Containers
Processanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20-25 år
20-25 år
10 år
10 år
7år

5-10 år
5-10 år
5-10 år

A v skrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffuingsvärdena och sker enligt plan utifrån
en bedömning om tillgångamas nyttjandeperiod. Redovisat värde granskas beträffande
eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det
redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikatorer
och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna
ned till det förväntade återvinningsbara beloppet.
Inkomstskatter
Värderingar av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter
i resultaträkningen. skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna
( katteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.
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Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det
belopp vanned de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det
första värderingstillfället ttill upplupet anskaffningsvärde. ÖVriga skulder och avsättningar värderas till de
belopp vanned de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat
anges.
Noter
Not l Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande
Koncernen
2018
2019
Abonnemangsavgifter renhållningskollektiv
255 887
240 728
61744
63688
Återvinning och återanvändning
96239
82162
Behandling
392
VPC
402129
398 711

Moderföretaget
2019
2018
255 887
240 728
63688
61744
82162
96114
401737

398586

Nettoomsättningen fördelas enbart på den nordiska marknaden.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
NSR gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningens ändamål
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden
för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
Återställningsfond
De årliga beräkningarna för avsättning till återställningsfond kan innebära ett förändrat behov av avsättning.
Koncernen
2019
71
156
7
51
286

Not 3 Arvode till revisorer
KPMG
Revisionsuppdrag
Annan revisionsverksamhet
Skatterådg!vnin8

206
76
50
332

Moderföretaget
2019
71
156
7
51
286

2018

Moderföretaget
2019

2018

8406

11263

8406

2018

2018
206
27
50
283

Not 4 Operationella leasingavtal
Koncernen
2019
Kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal

11263

Moderföretaget arrenderar mark för verksamheten av Helsingborgs stad enligt långsiktiga avtal.
~9 avslutades avtalet med Båstad.
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Framtida minimileaseavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Ska betalas inom l år
Varav arrende
Ska betalas inom 1-5 år
Varav arrende
Ska betalas senare än 5 år per år
Varav arrende

10402
6085
41608
24340
6085
6085

Not 5 Anställda och personalkostnader
2019
Medelantalet anställda
Moderföretaget

2018

Antal
anställda
164

varav
män
74%

Antal
anställda
155

varav
män
73%

3
167

100%
74%

l
156

100%
73%

Dotterföretaget
Koncernen totalt
sjukfrånvaron, i procent av ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaro för samtliga anställda

2019

2018

Moderföretaget

5,02

6,20

Dotterföretaget
Koncernen totalt

0,00
5,02.

0,00
6,20

Andel av sjukfrånvaro, i procent som avser långtidssjukfrånvaro
34,91

Moderföretaget
0,00
2.8,11

Dotterföretaget
Koncernen totalt

0,00
34,91

2.019
2018
Sociala kostSociala kostnader (varav
Löneroch
nader (varav Löner och
pensionsandra
pensions- andra
kostnader)
ersättningar
kostnader) ersättningar
Moderföretaget
28995
72136
30827
65998
(5803)
(5 770)
Dotterföretaget
83
2304
1185
120
37)
359
Koncernen totalt
74440
32.012.
66118
2.9 078
(5 807)
(5 807)
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och VD respektive övriga anställda
Styrelse
Övriga
Styrelse
ÖVriga
och VD
anställda
anställda
och VD
63847
Moderföretaget
2 106
70 030
2 151
Dotterföretaget
o
2304
o
120

Löner och andra ersättningar

Koncernen totalt

2106

72.334

2151

Av bolagets pensionskostnader avser 405 (392) gruppens styrelse och VD. För bolagets verkställande
direktör gäller vid uppsägning från bolagets sida att avgångsvederlag utgår med ett års lön. För övriga
~ande befattningshavare gäller ömsesidig uppsägningstid på mellan tre och tjugofyra månader.
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

44%
56%

18%
82%

43%
57%

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31
44%
18%
56%

82%

50%

33%

50%

50%

67%

50%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen
Moderföretaget
2019
2018

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

20%
16%

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Erhållna utdelningar
o
o
Årets resultatandel
8424
5016
5016
8424

18%
14%

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31
6000

5000

6000

5 000

o

o

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Ränteintäkter från koncernföretag
ÖVriga ränteintäkter

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31

o

o

o

208

167
167

208

167

208

167

208

o

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

2 035
22

2057

2203
22
2225

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31
2 035
2 203
3
22
2038
2225

Not 10 Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
~
mnatkoncembidrag

21

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31
1100
-4770
-6300
o
-5200
-4 770
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Koncernen
2018-12-31
2019-12-31

Not 11 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Redovisad skatt

o

o

o

o

2027
2027

-619
-619

1491
1491

430
430

Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
18
5296

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats 21,4 o/o (22%)
skatteeffekt av :
Övriga ej avdragsgilla kostnader
skattemässiga avskrivningar på byggnader
Ej skattepliktiga intäkter
Överavskrivningar
Redovisad skatt
Årets skattekostnad i %

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31

Moderföretaget
2018-12-31
2019-12-31
-1422
628

-4

-1165

304

-138

-142

-97

-56
-448
l 072

o

-56
-448

1803
370
2027

o

1284

1050
-619

o

o

1491

430

113%

negativ

negativ

68%

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2019 21,4% (22,0%)
Not 12 Pågående nyanläggningar
Koncernen
2018-12-31
2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktiverat till byggnader och markanläggningar
Aktiverat till maskiner och andra tekniska an.
Aktiverat till inventarier och IT-utrustning
Utgående anskaffningsvärden

3781
47068
-20506
-999
-10 774
18570

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31

6596
12625
-9050
-6033
-357
3781

3781
47068
-20506
-999
-10 774
18570

6596
12 625
-9050
-6033
-357
3781

Not 13 Byggnader och markanläggning samt deponi
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
lngåendeansk~gsvärden

499012
20506

Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

499 012
20506

-310 070
-22275

-332345

-287806
-22 870
607
-310 070

-332345

-287806
-22 870
607
-310070

187174

188 943

187174

188 943

o
-310070
-22 275

o

Utgående planenligt restvärde

Flertalet byggnader och anläggningar i såväl moderbolaget som i koncernen är uppförda
på mark som disponeras genom avtal mellan bolaget och ägarkommunema.

f1(_

22

490 570
9050
-607
499 012

490570
9050
-607
499012

519 519

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
FörsäljninrJutrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12.-31

o
519519
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Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

295108
999
-3155
292951

290836
6033
-1761
295108

295108
999
-3155
292951

290 836
6033
-1761
295108

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljninglutrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

-250 378
-14 906
3080
-262205

-236 898
-15242
1761
-250378

-250378
-14 906
3080
-262205

-236 898
-15242
1761
-250378

30746

44729

30746

44729

Utgående planenligt restvärde
Not 15 Inventarier och IT utrustning

Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

82935
10774
-252
93457

83735
357
-1157
82935

82935
10 7'74
-252
93457

83 735
357
-1157
82935

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

-48428
-6987
97
·55 318

-42549
-7036
1157
-48428

-48 428
-6 987
97
-55 318

-42549
-7036
1157
-48428

38139

34507

38139

34507

Utgående planenligt restvärde
Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

100
100

100
100

Not 17 Specifikation av andelar i koncernföretag
Kapital-andel

Rösträttsandel

Vera Park Circularity AB

100%

Vera Park Circularity AB

Organisationsnummer
556875-8493

/)\__
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100%

Antal andelar

1000
Säte
Helsingborg

Bokfört
värde
100
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Not 18 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Kapitalandel av årets resultat
Anskaffning
Försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

3993
2424

3977
16

o
o
6417

Moderföretaget
2019-12-31
2018-12-31
470

470

o
o

o
o
o

o
o
o

3993

470

470

Not 19 Specifikation av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Antal
andelar
Solel i Helsingborg ekonomisk förening
Li.quidgas Biofuel Genesis AB

Liquidgas Biofuel Genesis AB
Solel i Helsingborg ekonomisk förening

RösträttsKapital-andel
andel

100
5100

33%

Bokfört
Resultatvärde moder- andel
Koncern
företaget
o
300
33%
170
5947
470
5947

Organisationsnummer
556588-8392
769629-1090

Säte
Helsingborg
Helsingborg

Not 20 Uppskjuten skattefordran
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Moderföretaget
2018-12-31
2019-12-31

Ingående saldo
Årets förändring

7733
1465
9198

7387
346
7733

7733
1465
9198

7387
346
7733

Varav underskott
Varav byggnader och markanläggningar

942
8256
9198

o
7733
7733

942
8256
9198

7733
7733

o

Not 21 Fordran hos koncernföretag
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Andel i koncernkonto

24765
24765

83009
83009

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
29893
29893

82693
82693

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Upplupna intäkter
Förutbetalda hyror och kostnader

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31

o

o

o

o

25338
25338

17299
17299

25338
25338

17299
17299

Not 23 Kassa och bank
Koncernen
2018-12-31
2019-12-31
Kassamedel

305
305

c

24

315
315

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
305
305

315
315
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Not 24 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 5 000 stycken aktier, kvotvärde å 1000 kronor.
Not 25 Obeskattade reserver
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
Skillnad mellan bokförda och planenliga avskrivningar

25911

27011

25911

27011

Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till5 545 (5 942)
Not 26 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31

Ingående balans
Årets förändring

6834
-688
6146

5812
1022
6834

834
-26
808

919
-85
834

Långfristiga förutbetalda intäkter
Obeskattade reserver

808
5338
6146

834
5942
6776

808

834

o

o

808

834

Not 27 Återställningsfond

Ingående balans
A vsättning till återställningsfond
Upplösning av återställningsfond

Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
64836
76219
5021
2559
-14259
-13 942
55597
64836

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
64836
76219
5021
2559
-14259
-13 942
55597
64836

Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31

Not 28 Ungfristiga skulder
Lån hos Helsingborgs stad
Förfaller till betalning 2 - 5 år
efter balansdagens utgång
Skulder till koncernföretag

168000
168000

168 750
168750

168000
168 000

168750
168 750

o
o

19000
19000

o
o

19000
19000

Förfaller till betalning senare än 5 år
efter balansdagens utgång
(

ulder till koncernföretag
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Not 29 Förutbetalda intäkter
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
12092
-3727
8365

Ingående balans
Förändring
Utgående balans

17824
-5732
12092

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
12092
-3 727
8365

17824
-5 732
12092

Not 30 Checkräkningskredit
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31

26500

26500

26500

26500

o

o

o

o

Not 31 Skuld hos koncernföretag
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

o
o
o

Kortfristig del av långfristiga lån
Skuld för koncernbidrag

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
19 000

19000

o
19000

6300
6300

19000

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31
8379
2563
14707
25649

Semesterlöneskuld
Upplupna soc.avgifter på sem.löneskuld
Övriga u pplupna kostnader

7216
2287
16880
26383

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
8094
2554
14530
25178

7216
2278
16880
26374

Not 33 Ställda säkerheter
Företagsinteckning finns i eget förvar.

Not 34 Renhållningskollektiv
I enlighet med kommunallagstiftning redovisas nedan respektive renhållningskollektivs ekonomiska ställning.
I denna ingår såväl direkta som indirekta externa intäkter och kostnader.

Omsättning
Abonnemang
Ätervinning & återanvändning
Kostnader
Gemensamt
Behandlingsavgifter
Ätervinningscentraler
Entreprenader
Material, påsar mm
Övrigt
Avskrivningar
Overhead
~rets rörelseresultat

Bj uv
16694
16179
515

Båslad
30061
29735
326

Helsingborg
145 942
141010
4932

Åstorp
17381
17012
369

Ängelholm
45136
44294
842

16657
689
2123
2340
8909
726
1602

142520
6362
23543
15 595
78714
6334
9323
173
2476

17020
699
2179
2729
8649
635
1857

268

30141
658
2 661
3509
15634
4062
3334
27
256

272

45838
1871
5790
8575
20733
1545
2 966
3630
728

37

-80

3422

361

-702

o

26

o
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Ingående ackumulerat resultat
Arets rörelseresultat
Utgående ackumulerat resultat

Bj uv
2601
37
2638

Båstad
12573
-80
12493

Helsingborg
3 733
3422
7155

o
o
o

o
o
o

6119
3619
2500

Ingående skuld till kollektivet
Under året ianspråktaget belopp
Utgående skuld till kollektivet

439
361
800

Ängelholm
-13 993
-702
-14695

o
o
o

o
o
o

Åstorp

Intäkter fördelas direkt till renhållningskollektiven.
Fördelning av kostnader på renhållningskollektiven sker direkt för de kostnader som det är möjligt.
Övriga kostnader fördelas enligt nedanstående principer:
Gemensamma kostnader och overhead fördelas i förhållande till invånarantalet i respektive kollektiv.
Totala kostnader för återvinningscentralerna fördelas solidariskt baserat på antalet besök från respektive
kollektiv.
Övriga kostnader består till största delen av personalkostnader vilka fördelas baserat på bedömd arbetstid för
respektive kollektiv.
Båstad

Bjuv
Anläggningstillgångar
Ingående värde enligt plan
Arets anskaffningar
Arets avskrivningar enligt plan
Utgående värde enligt plan

o
o

Helsingborg
61

o

o

-27
34

o

58
1750
-173
1635

Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Not 35 Eventualförpliktelser
Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av
framtida beräknade återställningskostnader

20831
20831

17420
17420

Åstorp

Ängelholm

o
o

o
o

20831
20831

Not 37 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
40590560
69377
40659937

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i n y räkning överföres

40 659937
40 659937

~ronor

27

o
-3630
23635

Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31

Not 36 Händelser efter balansdagen
Inga särskilda händelser har skett efter balansdagen.

Balanserat resultat
Årets resultat
kronor

27265

17420
17420

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGs AB
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Not 38 Nyckeltalsdefinition
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättrungen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt
A v kastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital

soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Helsingborg 2020-02-14

@
Uv

ty

olm
seordförande

~~;rMLJ
Vice styrelseordförande

~~&jp
~~
Styrelseledamot

Bo Lambertsson Persson
styrelseledamot

Anders Månsson
styrelseledamot

1~t0fdr
Bitten Mårtensson
styrelseledamot

n

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
KPMG

lY/3. . J O

Min granskningsrapport har lämnats
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Revisionsberattelse
Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag, org. nr 556217-4580

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad den 4 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisoms ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av Intern kontroll.

'

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
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affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncern revisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
Informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den Interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust Vid förslag till utdelning
Innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören l något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktlebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
Inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolag slagen.
Malmöden
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Revisionsberättelse Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag, arg. nr 556217-4580, 2019

2 (2)

HELSINGBORG
STADSREVISIONEN

Till årsstämman i Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Org. nr 55621 7-4580
Till fullmäktige i ägarkommunerna

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Renhållnings
AB år 2019
Jag, av fullmäktige i Helsingborgs stad utsedd lekrnannarevisor, har granskat Nordvästra
Skånes Renhållnings AB:s verksamhet.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekrnannarevisorn.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Under året har en särskild granskning av bolagets krisberedskap genomförts. Utifrån
granskningens iakttagelser är min bedömning att styrelsen i allt väsentligt har säkerställt
en ändamålsenlig organisation för krisberedskap.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Helsingborg 2020-03-13

Lekmannarevisor

Södra Storgatan 36 · Postadress 251 89 Helsingborg ·Tel 042-1 O 50 14 · stadsrevlslonen@helsingborg.se

helsingborg.se

Låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtal, per 2019-12-31
Borgensansvar enligt
Kommun

%

Aktiekap.
T kr

konsortialavtal
Låneskuld 2018 Amortering
1981
2019
12-31
KPI jan.
KPI okt.
2019
107,2
336,0

Nya lån
2019

Låneskuld*
2019-12-31

Bj uv

7,7

385

g 240

28 965

14 457

-

1 521

-

12 936

Båstad

6,4

320

7 680

24 075

12 016

-

1 264

-

10 752

Helsingborg

51,56

2 578

61 870

193 944

96 804

- 1 183

o

-

86 621

Höganäs

11,48

574

13 780

43196

21 554

-

2 267

-

19 287

6,9

345

8 280

25 955

12 955

-

1 363

-

11 592

15,96

798

19150

60 030

29 965

3152

-

26 813

100

5 000

120 000

376 164

187 750

-

19 750

-

168 000

As torp
Ängelholm
SUMMA

* Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. Denna kredit är utnyttjad med O mkr.

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till
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o l av det maximala utrymmet enligt konsortialavtalet.

Bilaga 3 till punkt 9

Styrelse- och revisorsarvoden
Ersättningar till styrelseledamöter i NSR enligt ERS 2018 för Helsingborgs
stad: föreslagna till årsstämman 2020-04-17
-

Ersättning till styrelseledamöter i NSR utgår enligt principen om 684
kr i grundarvode för första timmen och därefter 171 kr per påbörjad
halvtimme. Sammanträdesarvode utgår för högst 8 timmar per dygn.
Maximibeloppet per dag är således 3078 kr i sammanträdesarvode.

-

Fast årsarvode till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter
och suppleanter som motsvarar 9,25%, 4,5% resp. 1,0% av kommunalrådens arvode i Helsingborg.

-

Det utgår körersättning med 29 kr/ mil (varav 18,50 skattefritt).

-

Det utgår även ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste intyg från arbetsgivaren
lämnas till NSR.

Auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning.

Bilaga 4 till punkt 11
Kommunernas utseende av styrelserepresentanter och suppleanter i
NSR AB
Antal ledamöter enligt NSR:s konsortialavtal § 4.1.
Bolagets styrelse ska bestå utav nio (9) ordinarie ledamöter med sju (7)
suppleanter.
Då kommunfullmäktige i Helsingborg inte utsett personliga suppleanter fördelas
ordningen enligt nedan turordning för Helsingborg.
Ordinarie ledamöter
Anders Månsson
Jessica Andersson

Suppleanter
Niklas Svalö
Claes Wastensson

(S)
(S)

Eva Holm

Eva Ingers

Utsedd av kommun
Bjuv
kf 2018-12-13
Båstad
kf 2018-11-07

(S)
(M)

(C)

1. Arvid Straube
2. Sven Rydström

(C)
(S)

Helsingborg

kf 2019-12-17

(S)

1. Sven Rydström
2. Arvid Straube

(S)
(C)

Helsingborg

kf 2019-12-17

Liselotte Reimer

(SD) 1.Sven Rydström
2. Arvid Straube

(S)
(C)

Helsingborg

kf 2019-12-17

Bo Lambertsson Persson

(M)

1.Arvid Straube
2. Sven Rydström

(C)
(S)

Helsingborg

kf 2019-12-17

Gustaf Wingårdh
Bitten Mårtensson
Robin Holmberg

(M)
(S)
(M)

Pia Möller
Åsa Holmén
Lennart Nilsson

(M)
(L)
(C)

Höganäs
Åstorp
Ängelholm

kf 2019-02-28
kf 2018-12-17
ks 2019-03-13

Ordförande: Eva Holm
Vice ordförande: Eva Ingers

Fackliga representanter utses av personalorganisationerna och utgörs
av:
Ordinarie
Suppleanter
Jann Thomasen, Transport
Dennis Samuelsson, Transport
Lennart Jensen, Unionen
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna

Bilaga 5a till punkt 12

Revisorsbolag med huvudansvarig revisor utsedd av Helsingborgs
kommunfullmäktige
-

Beslutat 2019-04-23 för perioden 2019 - 2022

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Bilaga 5b till punkt 13

Helsingborgs kommunfullmäktige har
-

2019-01-22 utsett ordinarie lekmannarevisor och suppleant för perioden
2019–2022.

-

2020-02-26 ändrat mandatperioden från 2019–2022 till 2019 till slutet av
årsstämman 2023.

Ordinarie

Suppleant

Aina Modig Lindell (S)
Helsingborg

Kenth Wilhelmsson (S)
Helsingborg

GRANSKNINGSRAPPORT
Till fullmäktige i Ängelholms kommun
Organisationsnummer 212000-0977
Till årsstämman i AB Ängelholmslokaler
Organisationsnummer 556851 - 4557

Granskningsrapport för år 2019
Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat
AB Ängelholmslokalers verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som gäller for
verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar for att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och foreskrifter som gäller for verksamheten.
Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behövs for
att ge rimlig grund for bedömning och prövning.
För år 2019 har vi särskilt valt att granska upphandling och inköp inom AB
Ängelholmslokaler. Vår granskning visar att AB Ängelholmslokaler inte hanterar
upphandling och inköp på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern
kontroll.
Med ovanstående som grund riktar vi lekmannarevisorer en anmärkning mot
styrelsen, VD samt vice VD for AB Ängelholmslokaler for att verksamheten inte
har bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande
sätt samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig.
Ängelholm den 29 maj 2020
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A v fullmäktige utsedd
lekmannarevisor

Bents~~~

A v fullmäktige utsedd
lekmannarevisor

Bilaga: Granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och
AB Ängelholmslokaler

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-04

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

Diarienummer
KS 2020/299

Kommunstyrelsen

Beslutsattestanter för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Med anledning av att den tidigare enhetschefen för nämndskansliet har avslutat sin anställning
och en ny chef har rekryterats behöver attestförteckningen för kommunfullmäktige uppdateras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04
Bilaga beslutsattestanter kommunfullmäktige
Utredning
Med anledning av att den tidigare enhetschefen för nämndskansliet Mats Ulfwinger har avslutat
sin anställning och Malin Lundberg har rekryterats som ny chef behöver attestförteckningen för
kommunfullmäktige uppdateras. Attesträtten för Malin Lundberg avser beredningarnas kostnader
exklusive arvoden och sammanträdesersättningar.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunfullmäktige, inklusive beredningar och
revision, enligt upprättad förteckning.

Henrik Sandén
Tf enhetschef nämndskansliet

Fredrik Karlsson
Budgetchef

Beslutet expedieras till:
Enhetschef nämndskansliet
Budgetchef
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Beslutsattestanter Kommunfullmäktige
Ängelholms kommun 2020
Konto

Ansvar Nämnd

30000-89999 11*
30000-89999 111*
40000-49999, 111*
60000-89999

Organisation

Kommunfullmäktige KF, KF beredningar och Revision
Kommunfullmäktige KF beredningar
Kommunfullmäktige KF beredningar

Beslutsattestant
Elisabeth Kullenberg
Mats Ulfwinger
Malin Lundberg

Ersättare
Ola Carlsson
Karin Wettermark Jonsson
Henrik Sandén

Max belopp

Fr.o.m. T.o.m. Anmärkning
181029
181029 200531 Avslutas.
200810
Ny.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 134

Dnr. KS 2016/895

Plan för slutrapport - En jämlik kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det
gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Beredning Omsorg fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun.
Beredningen tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i
september 2018.
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört
och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar att lämna
en protokollsanteckning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport ”En jämlik kommun”

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna välkomnar ett samlat grepp om kommunens arbete med jämlikhet,
Vi ställer oss dock frågan vilka problem som finns rent konkret kring jämlikhet idag i
Ängelholms kommun, eller om vi kan se några trender vad gäller utveckling mot minskad
jämlikhet. Sådana signaler måste rimligen säga oss något om vad som rent konkret behöver
adresseras i det fortsatta arbetet med jämlikhet. Vi ser också att frågan om jämlikhet är ett
laddat begrepp som gärna blir politiskt, och menar därför att det är av stor vikt att
kommunens arbete med jämlikhet främst kretsar kring väl förankrade begrepp, anknyter till
kommunens mål, och bedrivs förutsättningslöst. All ojämlikhet måste kunna adresseras
med öppna ögon, utan skygglappar och även om det kan anses beröra känsliga områden.”
Beslutet ska expedieras till
Kommunikationschefen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20
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Plan för slutrapport - En jämlik kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det
gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Beredning Omsorg fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun.
Beredningen tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i
september 2018.
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört
och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun
Föredragande tjänsteperson
Karin Wettermark Jonsson, Kommunikationschef, föredrar ärendet.
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall och yrkar att lämna en protokollsanteckning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport ”En jämlik kommun”

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna välkomnar ett samlat grepp om kommunens arbete med jämlikhet,
Vi ställer oss dock frågan vilka problem som finns rent konkret kring jämlikhet idag i
Ängelholms kommun, eller om vi kan se några trender vad gäller utveckling mot minskad
jämlikhet. Sådana signaler måste rimligen säga oss något om vad som rent konkret behöver
adresseras i det fortsatta arbetet med jämlikhet. Vi ser också att frågan om jämlikhet är ett
laddat begrepp som gärna blir politiskt, och menar därför att det är av stor vikt att
kommunens arbete med jämlikhet främst kretsar kring väl förankrade begrepp, anknyter till
kommunens mål, och bedrivs förutsättningslöst. All ojämlikhet måste kunna adresseras
med öppna ögon, utan skygglappar och även om det kan anses beröra känsliga områden.”
Beslutet ska expedieras till
Kommunikationschefen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Plan för slutrapport – En jämlik kommun
Diarienummer: KS 2016/895

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning
Omsorg fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. Beredningen
tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i september 2018.
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört och
att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun
Utredning
Samtliga huvuduppdrag, Servicestöd och kommundirektörens stab har ansvar för att åstadkomma den förändring som efterfrågas i beredningens slutrapport. Samarbete, dialog och reflektion är en grundförutsättning för att inleda föreslagen process, såväl internt som med externa parter. Ängelholms agila organisation och arbetssätt ger mycket goda förutsättningar för
att ta sig an uppdraget och skapa arbetsformer för att samarbeta över verksamhetsgränser,
med medborgarna och samhällsaktörer i Ängelholm.
Ett politiskt forum bör ha det politiska ägarskapet och följa arbetet över tid, exempelvis
KSAU Samverkan.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport ”En jämlik kommun”

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunikationschefen

Karin Wettermark Jonsson
Kommunikationschef

Kommunikationschef
Karin Wettermark Jonsson
0431 87000
Karin.wettermark.jonsson@engelholm.se
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Kommunstyrelsen

Plan för slutrapport
Beredning: Omsorg
Rapport: En jämlik kommun

Inledning

Denna plan för slutrapport syftar till att svara på beredning omsorgs slutrapport En jämlik
kommun. Planen innehåller förslag på hur arbetet kan fortsätta för att nå beredningens målbild:
Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå för en jämlik och
socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030.
En arbetsgrupp med olika kompetenser från tjänsteorganisationen har utifrån beredningens
rekommendationer formulerat förslag för var och en av beredningens 8 rekommendationer. I
slutet av dokumentet finns en samlad bedömning och förslag på fortsatt process.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det
gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning
Omsorgs fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. Beredningen
tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i september 2018.
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört och att
överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.
Syfte och mål med beredningens uppdrag - En jämlik kommun






Skapa förutsättningar till ett likvärdigt bemötande i kommunens service och tjänster till
medborgarna, idéburen sektor och näringsliv.
Jämlikhet ger utrymme för kreativitet och är en framgångsfaktor för utveckling och ett tryggt
och hållbart samhälle.
Mångfald bland medarbetarna ger en bättre representation av samhället vilket ger
kommunen som organisation större trovärdighet.
Skapa större kunskap och förståelse bland politiker och i förlängningen chefer och
medarbetare i Ängelholms kommun för olika grupper.
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Stimulera kommunens nämnder, styrelser, bolag och verksamheter mot en öppen och
inkluderande kommun, fri från diskriminering – En jämlik kommun.
Resultat av beredningsuppdraget

Målbilden som formulerats av beredningen är att:
Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå
för en jämlik och socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030.
För att nå målbilden har beredningen lämnat åtta rekommendationer/åtgärder som
presenteras nedan. Under respektive rekommendation förtydligar beredningen innebörden i
sitt budskap. Under rubriken Kommentar och förslag, beskriver vi vad som kommunen gör idag
samt presenterar förslag på vad som kan göras för att uppfylla beredningens
rekommendationer.
1. Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem
genomsyra vår verksamhet
Begreppet mänskliga rättigheter har varit ockuperat av att det rör bistånd och andra länder men grunden för
vårt kommunala uppdrag handlar om att tillgodose rättigheter. Sverige har förbundit sig till en rad
konventioner och det är på regional och lokal nivå som dessa ska följas. Med fokus på mänskliga rättigheter
kan vi förflytta oss från att vara en slags serviceleverantör, där vi erbjuder en tjänst, till att vara en
organisation som uppfyller rättigheter.
Kommentar och förslag
De finns en mängd både stöd och krav i lagstiftningen kring mänskliga rättigheter. Några
exempel:
 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna1
 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter2
 FN:s globala mål om hållbar utveckling3
 Europakonventionen4
 EUs stadga om de grundläggande rättigheterna5

1

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

2http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstext

er_pdfversion.pdf
3 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
4 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
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CEMR-deklarationen6
Grundlagarna7
Diskrimineringslagen8
Kommunallagen9
Socialtjänstlagen10
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade11
Hälso- och sjukvårdslagen12
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service13
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 jan 202014
Aktiva åtgärder mot diskriminering

Sedan 2014 finns också en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och
regioner (SKR) om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. SKR arbetar bland annat
med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter, MR, kan omsättas i praktiken i
kommunala verksamheter. SKR kommer också att stödja kommuner och regioner i att
använda sig av den en framtagen så kallad MR-plattform som stöd för att integrera
rättighetsperspektivet i kommuners styrnings- och ledningsprocesser.
Nuvarande styrdokument i Ängelholms kommun

I dagsläget finns också ett stort antal styrdokument inom Ängelholms kommun som var för
sig på olika sätt berör människors lika värde och rättigheter.
Ett urval av dokument som kan beröra beredningens uppdrag är:
 Översiktsplan 2035
 Mångfaldsplan 2014-2017
 Folkhälsoplan 2014-2019
 Bostadsförsörjningsplan 2016-2019
 Arbetsmarknadsplan 2017-2021
6

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-445-9.pdf?issuusl=ignore
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/
8 http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
9 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs2017-725
10 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs2001-453
11 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-ochservice-till-vissa_sfs-1993-387
12 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs2017-30
13 https://www.svenskforfattningssamling.se/doc/20181937.html
14https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsve
nsklag.887.html
7
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Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028
Handlingsplan för heltid som norm 2018-2021
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2021
Åtgärdsprogram folkhälsoplan 2015-2017
Åtgärdsprogram mångfaldsplan 2016
Ungdomspolitisk policy 2014-2018
Personalpolicy (tillsvidare)
Arbetsgivarpolicy (arbete pågår och ersätter personalpolicy)
Lönepolicy

Beredningens målbild är att Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga
rättigheter för att säkra en jämlik och socialt hållbar kommun, och som bidrar till att uppfylla
målen i FNs globala utvecklingsmål Agenda 2030. Ambitionen från svensk nationell nivå är
att MR-frågor ska integreras i kommunernas lednings- och styrningsprocesser.
Vår bedömning är att mängden av olika styrdokument som vi har idag och som berör
mänskliga rättigheter, inte skapar den tydlighet som behövs för att ge en god styrning och
ledning för verksamheterna och stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social
hållbarhet.
Ett förslag på fortsatt arbete, i linje med beredningens målbild, är att utreda hur man kan
samla ihop relevanta styrdokumenten till en helhet samt utreda hur MR-frågorna kan
integreras i kommunens styrmodell. Allt för att säkerställa att mänskliga rättigheter
genomsyrar kommunens verksamheter.
2. Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet,
delaktighet, inkludering, transparens och ansvar för att göra mänskliga
rättigheter i all vår verksamhet
Mänskliga rättigheter är bindande juridik om att tillgodose och skydda rättigheter men handlar också om på
vilket sätt det görs, hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Rättighetsprinciperna går att använda från
planering och genomförande till uppföljning och utvärdering i all verksamhet.
Kommentar och förslag
För att arbeta systematiskt och långsiktigt med mänskliga rättigheter och social hållbarhet i
samtliga verksamheter krävs styrning, utbildning och metodstöd. Förslaget är initialt att ta
fram ett utbildningspaket för både chefer och medarbetare. Prioriteras uppdraget så finns
goda möjligheter till stöd i arbetet från flera håll: SKR, erbjuder som tidigare nämnts olika
former av utvecklings- och utbildningsinsatser. Det finns också möjlighet att forma olika
typer av utbildningspaket i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån, en partipolitiskt och
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religiöst obunden ideell förening som arbetar för människors lika rättigheter och för att
motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället. (www.adbnorraskane.se)
Länsstyrelsen Skåne och SKL har tagit fram en kompetensplattform för arbete med
mänskliga rättigheter som Ängelholms kommun har möjlighet att dra nytta av.
3. Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga,
privata och civila samhället
För att arbeta ur ett rättighetsperspektiv måste vi involvera och inkludera. Utveckla möjligheterna till
deltagande och inkludering för att förbättra välfärdstjänsterna genom brukardialog/tjänstedesign och
möjlighet till påverkan av politiska beslut genom medborgardialog.
Nuläge, kommentar och förslag
Ängelholms kommun har redan idag flera fora för att skapa dialog och delaktighet med
invånare, brukare och föreningslivet. Några exempel:
 Dialog med civilsamhället
Under 2018 tecknades överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer inom
det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och
samråd. Inom ramen för samarbetet Familjen Helsingborg har Ängelholms kommun
ansvarat för att forma en gemensam modell för överenskommelser med det civila samhället
på lokal nivå. Modellen ska fungera som stöd för kommuner vid tecknandet av lokala
överenskommelser. Överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt för samverkan
mellan parterna. Det ska främja demokrati och delaktighet och skapa ett mervärde för såväl
kommun som det civila samhället. Modellen används nu i samverkan mellan Ängelholms
kommun och föreningslivet.
 Dialog med medborgarna
Ängelholms kommun har sedan 2014 arbetat aktivt med medborgardialoger som ett sätt för
medborgare att vara delaktig i långsiktiga framtidsfrågor. Dessa har främst genomförts
genom fullmäktigeberedningarnas arbete. Från och med 2019 finns ett uppdrag även för
nämnderna att föra in medborgardialoger om en del i nämndarbetet.
Ängelholms kommun ingår i professionsnätverk för medborgardialog genom SKL. Det
finns även möjlighet att ingå i nätverk för förtroendevalda samt möjlighet till processtöd i
införandet av en så kallad medborgarbudget. Digitalisering av medborgarförslag,
Ängelholmsförslaget lanserades hösten 2019 för att öka tillgängligheten och delaktigheten
för medborgarna.
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 Brukardialog om välfärdstjänster
Användardriven innovation, service- och tjänstedesign är nya metoder för att lösa framtidens
samhällsutmaningar. Utgångspunkten är att skapa en djupare förståelse för användarens
behov och upplevelser i samband av utveckling av nya tjänster och verksamheter. Modellen
används av allt fler kommuner och regioner och skiljer sig från mer traditionella arbetssätt
eftersom de har ett starkt inslag av brukarmedverkan och av den agila idén att pröva och
lära, istället för att traditionellt planera, utreda och implementera. Stöd och utbildning
erbjuds genom SKRs modell för tjänstedesign.
Ängelholms kommun ligger redan väl till när det gäller olika former av
medborgardelaktighet. Det visar bland annat resultatet av kommunkompassen som ledde till
att kommunen nominerades till Årets Kvalitetskommun 2019. I bedömningen fick
Ängelholm höga poäng bland annat inom området Demokrati och delaktighet.
Det finns dock fortsatt stora utvecklingsmöjligheter och SKR erbjuder både fortbildning och
möjligheter att delta i projekt.
Att skapa användarvänliga tjänster genom att involvera brukarna i utvecklingen är ett
arbetssätt att bedriva utvecklingsarbete ligger väl i linje med det agila arbetssätt som har
blivit Ängelholms kommuns signum, men mer kan göras och på det sättet också utveckla
varumärket Agila Ängelholm.
4. Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som
liksom människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället
för organisationen i centrum
Lämna stuprörsarbete och öppna upp för samarbete genom att utveckla de agila arenorna för mer samverkan
mellan aktörer från det offentliga, privata och civila samhället som kan ge helt nya lösningar och bättre
resultat.
Kommentar och förslag
De agil arenorna är en samverkansform som syftar till att utveckla service och kvalitét till
våra medborgare. Deltagare i en arena kan vara medarbetare i kommunen men även
representanter från exempelvis näringsliv, civilsamhälle eller andra samhällsaktörer. Efter tre
till fem möten ska arenan vara klar att redovisa sitt uppdrag. De agila arenorna har varit en
framgångsrik metod som vidareutvecklas löpande. Arbetsformen kommer framöver att
kunna användas även för större utredningar som spänner över flera verksamhetsområden
med ett stort externt fokus.
Beredningen uppmaning i punkt 4 rör dock mer än arbetsformen Agila arenor. Det handlar i
grunden om organisationens kultur. Arbetet med mänskliga rättigheter kan bli en naturlig
fortsättning och fördjupning av Agila Ängelholm med det uttalade agila arbetssättet och
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förhållningssättet som grundbult. Här finns stora möjligheter att knyta aktiviteter löpande,
både för nya och befintliga medarbetare och chefer.
Det går också att på ett naturligt sätt integrera det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter
i kommunens värdegrundsarbete. Ängelholms kommun har sedanen värdegrund som vilar
på tre ord: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.
Värdegrundens innehåll och betydelse ska vara ett pågående samtal på arbetsplatsen. Det är
viktigt att arbeta med frågan om vad värdegrunden står för idag. Den pågående
visionsprocessen bör leda till en förnyad dialog och fördjupning av värdegrundsarbetet i
Ängelholms kommun.
5. Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål
och verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur
Ett rättighetsinriktat utvecklingsarbete börjar med styrdokumenten. Mänskliga rättigheter ska finnas med
som både mål och medel. Arbetet med mänskliga rättigheter behöver konkretiseras och systematiseras.
Nyttja det stöd som finns att få genom SKL och arbeta för att bli en MR-kommun.
Kommentar och förslag
Se kommentar till punkt 1.
6. Våga ta steget mot ett perspektivskifte
Mänskliga rättigheter kräver förutom struktur även ett nytt förhållningssätt där såväl ledning som profession
inte tror eller tar för givet att man vet utan istället tar reda på förutsättningar och åsikter och litar på att
människor är kompetenta och att de får verktygen att vara det.
Kommentar och förslag
Ängelholms kommun har kommit en god bit på väg i sitt perspektivskifte genom arbetet
med det agila arbetssättet och förhållningssättet. Mänskliga rättigheter är en viktig grund för
att utveckla organisationen i samspel med medborgarna. enligt de tre olika
delaktighetsperspektiven; civilsamhälle, medborgare och brukare, som beskrivs i punkt 3.
FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, synliggör att mänskliga rättigheter och social
hållbarhet har högsta prioritet internationellt, nationellt och lokalt. Ängelholms kommun
kan på olika sätt visa på viktiga bidrag i det gemensamma arbetet. Däremot saknas ett
systematiskt och samlat arbetssätt. Ett perspektivskifte kräver största engagemang och
tydlighet om färdriktning från den högsta kommunledningen, både politiskt och inom
tjänsteorganisationen.
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7. Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar
om deras rättigheter inte tillgodoses eller blir kränkta
Politik och ledning behöver återkoppling om rättigheter inte tillgodoses. För medborgare behövs en instans att
vända sig till. Inrätta ett ombud eller inled ett samarbete med Antidiskrimineringsbyrån.
Kommentar och förslag
Punkt 7 innehåller två delar.
1.Beredningen efterlyser strukturerade former för kvalitetsuppföljning från
tjänsteorganisationen till den politiska ledningen. Den hållbarhetsrapport som
sammanställdes 2017 var ett sätt att ge den politiska ledningen en nulägesbild med flera olika
indikatorer och nyckeltal, relevanta för att beskriva utvecklingen av Ängelholms kommun ur
ett hållbarhetsperspektiv. Detta var värdefullt, men för att arbetet ska bli systematiskt krävs
återkommande uppföljning där jämförelse och analys av utvecklingen inklusive
rättighetsfrågor, kan göras. Genom att göra en uppföljning av resultat som presenterades i
Hållbarhetsrapport 2017 kan vi få en nulägesbild och indikation på i vilken riktning
utvecklingen gått. Det blir också ett intressant kunskapsunderlag till mål- och budgetarbetet.
2.När det gäller möjligheten för medborgare och brukare att vända sig till en instans för att
pröva sina rättigheter bör det första steget vara att undersöka om det idag saknas fungerande
system. Om svaret är ja, bör Ängelholms kommun i första hand undersöka möjligheten att
hitta samarbete för detta, exempelvis genom att inrätta ett gemensamt ombud, inom
Familjen Helsingborg. Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne som har ett systematiskt
samarbete med flera andra nordvästskånska kommuner som Helsingborg och Klippan är ett
alternativ till stöd för Ängelholms kommun.
8. Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i
uppföljning och analys.
Genom att i uppföljning och analys arbeta med referensgrupper som består av nyckelpersoner från
verksamheten, representanter från civilsamhället och medborgare så ökar chanserna att få in
människorättsperspektivet. Använd indikatorer för mänskliga rättigheter som är gemensamma för flera
kommuner för att möjliggöra jämförelser med andra.
Kommentar och förslag
I nyckeltalsdatabasen Kolada finns möjlighet att göra jämförelser av en stor mängd nyckeltal
med andra kommuner. Här finns nyckeltalssamlingar både för mänskliga rättigheter och
Agenda 2030. Utifrån beredningens önskemål finns ovan finns olika möjligheter att med
bjuda in till dialog för en gemensam analys av resultaten. Detta kan i sin tur fungera som ett
underlag till framtida budgetprocesser.
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I övrigt se kommentar under punkt 7.

Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
Beredningens förslag och slutsatser är i samklang med kommunfullmäktiges mål och
perspektiv. Dock saknas idag en tydlig koppling mellan kommunens mål och målen i
Agenda 2030, vilket efterlyses av beredningen. I övrigt se kommentar punkt 1.

Samlad bedömning

Den målbild och de rekommendationer som beredningen lyfter fram i sin slutrapport ligger
helt i linje med Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för att nå en socialt, ekologisk och
ekonomisk hållbar värld. Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om att
stärka arbetet med mänskliga rättigheter i alla kommuner och regioner och att
rättighetsperspektivet i kommunernas styrnings- och ledningsprocesser. Allt fler kommuner
lägger också kraft på att integrera Agenda 2030-målen i sitt mål- och ledningsarbete.
Exempelvis kan man som kommun certifieras som en MR-kommun. Piteå, som är en av
Ängelholms så kallade jämförelsekommuner, är en MR-kommun.
En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Dessa är beroende av varandra och hänger ihop. Därför krävs fördjupning och arbete med
de olika perspektiven var och en, men också samlat.
I september 2019 inledde Beredning 2, ett förarbete till hållbarhetsplan. Arbetet ska
återrapporteras till kommunfullmäktige i maj 2020. Syftet med arbetet för Beredning 2 är
enligt uppdragsbeskrivningen: ”Att behandla det ekologiska hållbarhetsperspektivet, men
även hitta synergieffekter till de två andra delarna. Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera
som ett underlag till en ny hållbarhetsplan när den nuvarande miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska
framgå hur Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan bidra till genomförandet
av Agenda 2030.”
Dessa två beredningsuppdrag hänger samman och strävar båda mot hållbarhet ur olika
aspekter, det vill säga Agenda 2030. Den samlade bedömningen är därför att det nu är hög
och rätt tid för Ängelholm att formera sitt samlade hållbarhetsarbete.
”Våga ta steget mot ett perspektivskifte!” Det är en av beredningens rekommendationer
i sin rapport, Jämlik kommun. Ett perspektivskifte måste vara ett långsiktigt uppdrag. Det är
ingen snabb åtgärd utan måste ses som en process som innebär ett genomsyrande
förändringsarbete som berör både styrning, struktur och kultur.
Ett politiskt ställningstagande för ett målmedvetet hållbarhetsarbete skulle innebära en tydlig
färdriktning för Ängelholms kommun att steg för steg ställa om och forma ett arbets- och
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förhållningssätt som ligger helt i linje med de värden som kommunens agila arbetssätt vilar
på. Fokus på hållbarhet i alla dess delar är en naturlig väg vidare i kommunens
framtidsarbete.
Att arbeta med hållbarhet och mänskliga rättigheter och också profilera detta, gör oss till en
attraktiv kommun, både som besöksort, boendeort och som arbetsgivare. Den
visionsprocess som pågår under 2020 ger oss stora möjligheter att sätta nytt ljus på detta
område.
Förslag nästa steg


Politisk viljeinriktning och beslut om att Ängelholms kommun kraftsamlar och
inleder ett nytt arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med Agenda
2030 som grund. Det är viktigt med ett politiskt beslut som ett första steg och
färdriktning.



En övergripande färdplan tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig
arbetsprocess för ett Hållbart Ängelholms kommun. I uppdraget bör ingå att, med
stöd från SKR och genom att lära från andra kommuners arbete, ge förslag på hur
rättighets- och hållbarhetsperspektiven kan integreras i kommunens arbete och
styrning och ledningsprocess. Färdplanen bör innehålla konkreta förslag på hur
arbetsprocessen kan utformas, exempelvis under en treårsperiod. Arbetssättet ska
vara agilt, vilket innebär att färdplanen kan förändras i takt med ny kunskap, analys
och utvärderingar av genomförda insatser. Målet är tydligt, men vägen kan förändras.
En levande dialog är en garant för ett framgångsrikt arbete.

Organisation
Samtliga huvuduppdrag, Servicestöd och kommundirektörens stab har ansvar för att
åstadkomma den förändring som efterfrågas i beredningens slutrapport. Samarbete, dialog
och reflektion är en grundförutsättning för att inleda föreslagen process, såväl internt som
med externa parter. Ängelholms agila organisation och arbetssätt ger mycket goda
förutsättningar för att ta sig an uppdraget och skapa arbetsformer för att samarbeta över
verksamhetsgränser, med medborgarna och samhällsaktörer i Ängelholm.
Ett politiskt forum bör ha det politiska ägarskapet och följa arbetet över tid, exempelvis
KSAU Samverkan.
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Ekonomi
För att göra en ekonomisk beräkning för genomförande av beredningens åtgärder, behöver
först vissa vägval göras. Flera delar i processen kan inledas eller genomföras inom ordinarie
arbete, om området prioriteras. Exempelvis metodstöd och utbildning av samtliga
medarbetare kan kräva speciellt avsatta medel, men beror i hög grad på val av
utbildningsmetodik och tidsplan. Det kan därför vara lämpligt att genomföra de första
stegen, som föreslås ovan, inom befintlig ram. Resursfrågan bör lyftas i nästa steg.
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En jämlik kommun
Kommunfullmäktiges beredning för omsorg
Version för slutdebatt

”…det är i vardagen, lokalt, nära hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen som människor söker rättvisa, lika
möjligheter och lika värde utan diskriminering.
Om inte rättigheterna har någon betydelse där så spelar de ingen större roll någon annanstans heller.”
Eleanor Roosevelt i FN 1953

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det
gemensamma paraplyet hållbar utveckling – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning
omsorgs uppdrag har varit att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun.
En jämlik kommun är nära sammankopplad med social hållbarhet och handlar om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper
missgynnas strukturellt. Begreppen jämlikhet, social hållbarhet och mänskliga rättigheter hör alltså
ihop. Beredningen har i uppdraget använt mänskliga rättigheter som en utgångspunkt där
jämlikhet och icke-diskriminering är rättighetsprinciper som fungerar både som mål och som
medel för social hållbarhet.
Mänskliga rättigheter är på samma gång en global som lokal fråga. Det är på internationell och
nationell nivå vi ställer oss bakom konventioner men det är på regional och lokal nivå de ska
genomföras. Beredningen vill med uppdraget och denna slutrapport öka kunskapen och intresset
för ett systematiskt människorättsarbete och visa på hur det är kopplat till kommunens olika
roller som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
I kapitel fem utvecklas detta i en analys där beredningen ger praktiska exempel på hur vi kan
arbeta systematiskt för mänskliga rättigheter på lokal nivå och hur vi genom att arbeta
rättighetsbaserat också bidrar till målen i Agenda 2030. Ett systematiskt arbete börjar med att
mänskliga rättigheter uttrycks i våra styrdokument. Därefter behövs metoder, medel och
uppföljning. Likaså att en tydlig aktör inom organisationen får till uppgift och har mandat att ta
ett samlat grepp kring organisationens ansvar för samtliga invånares mänskliga rättigheter.
För att arbetet med mänskliga rättigheter ska vara långsiktigt hållbart krävs en bred politisk
förståelse och acceptens med samsyn över blockgränserna kring grundläggande frågor. För att få
genomslag för politikområdet och för att få effektiv styrning och ledning är det viktigt att högsta
politiska nivå, kommunfullmäktige, äger frågan, prioriterar den och efterfrågar mätbara resultat.
Slutsatsen av beredningens arbete är att en jämlik och socialt hållbar kommun kräver ett
systematiskt arbete med mänskliga rättigheter på lokal nivå. Beredningens starka
rekommendation är att:
-

Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår verksamhet.
Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering,
transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.
Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och civila
samhället.
Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som i likhet med
människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen i centrum.
Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och
verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur.
Våga ta steget mot ett perspektivskifte. Förändringar kräver både struktur och kultur.
Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras rättigheter
inte tillgodoses eller blir kränkta.
Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och analys.
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1. Beredningens uppdrag
1.1 Uppdraget
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för en
jämlik kommun.

1.2 Bakgrund
Uppdraget utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hur kan Ängelholm bli en kommun där det är
attraktivt att leva, jobba och utvecklas för alla människor. För att nå dit måste alla ha samma
möjlighet till utveckling. En jämlik kommun och region lockar till sig fler människor och skapar
ytterligare förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. Hur kan vi skapa inflytande och
delaktighet, arbeta för service och bemötande på lika villkor och bygga ett tryggt och hållbart
samhälle?

1.3 Syfte
Beredningen arbetar med uppdraget för att:
-

skapa förutsättningar till ett likvärdigt bemötande i kommunens service och tjänster till
medborgarna, idéburen sektor och näringsliv.
en jämlik kommun ger utrymme för kreativitet och är en framgångsfaktor för utveckling
och ett tryggt och hållbart samhälle.
mångfald bland medarbetarna ger en bättre representation av samhället vilket ger
kommunen som organisation större trovärdighet.
få en större kunskap och förståelse bland politiker och i förlängningen chefer och
medarbetare i Ängelholms kommun för olika grupper.
stimulera kommunens nämnder, styrelser, bolag och verksamheter mot en öppen och
inkluderande kommun, fri från diskriminering – en jämlik kommun.

1.4 Definition och avgränsningar
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningarna uppdrag under det gemensamma
temat hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En jämlik kommun är nära
sammankopplad med social hållbarhet som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och
dynamiskt samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas
strukturellt.
Begreppen jämlikhet, social hållbarhet och mänskliga rättigheter hör alltså ihop. Beredningen
frågar sig om vi täcker in varje människa när vi säger att vi ska ha ett jämlikt Ängelholm eller om
vi redan i uppdragsforumleringen kategoriserar? Mänskliga rättigheter tar hänsyn till fler aspekter
än diskrimineringslagstiftningen av vad som inte får göras, samt vad som måste göras för varje
människa. Beredningen har därför använt mänskliga rättigheter som en utgångspunkt där
jämlikhet och icke-diskriminering är rättighetsprinciper som fungerar både som mål och medel
för social hållbarhet.
Mänskliga rättigheter är rättigheter som kommer bara utifrån det faktum att du är människa. Det
handlar om förhållandet individ och myndighet där individens rättigheter ska garanteras i
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förhållande till myndigheten. Beredningen har diskuterat huruvida individen har skyldigheter och
landat i begreppet som på engelska kallas för empowerment och som kan översättas till
egenmakt. Egenmakt är starkt knutet till mänskliga rättigheter och principen om delaktighet.
Genom att arbeta rättighetsbaserat med delaktighet kan kommunen ge människor egenmakt att
vara aktiva samhällsmedborgare och därmed främja medborgares aktiva deltagande i
samhällslivet.
Beredning för lärande har parallellt med beredning för omsorg arbetat med ett uppdrag om hur
en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet kan minska utanförskapet och påverka
både social och ekonomisk hållbarhet för nuvarande och kommande generationer. Därför har
beredning för omsorg inte fördjupat sig i jämlikhetsfrågor kopplade till förskola och skola.
Eftersom beredning samhällsbyggnad tagit fram en långsiktig målbild för stadsmiljöer i
Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna har beredning omsorg inte fördjupat sig i social
hållbarhet kopplat till fysisk planering. Däremot har det förekommit gemensamma föreläsningar
inom detta område för en gemensam kunskapsbas.

1.5 Beredningens sammansättning
Pia Radil (S), ordförande
Pia Ohrberg (EP), 1:e vice ordförande
Katarina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande
Ale Holm (S), ledamot
Torgny Handreck (S), ledamot
Inger Rengstedt (EP), ledamot
Anna Lonningen (MP), ledamot

Gunnel Aidemark (L), ledamot
Owe Johansohn (M), ledamot
Katrina Dakouri (M), ledamot
Anders Malm (M), ledamot
Carin Olsson (C), ledamot
Mats Sahlin (SD), ledamot
Sofie Johansson, beredningskoordinator

2 Genomförande
I detta avsnitt presenteras beredningens arbetssätt. Samtliga handlingar som rör uppdraget, t.ex.
minnesanteckningar, presentationer, rapporter och underlag finns att tillgå via kommunens
webbdiarium under diarienummer 2016/895 1.

2.1 Föreläsare
2.1.1 Externa






Ida Texell, ledamot i Agenda 2030-delegationen, gav en gemensam föreläsning för alla
fem beredningar samt tjänsteorganisationen om FN:s hållbarhetsmål.
Tomas Tägil, Peter Siöström och Louise Lövenstierne, arkitekter från Lunds tekniska
högskola, om värdet av goda, hållbara stadsmiljöer/mötesplatser och vikten av att
utveckla identitet och särart (gemensam med beredning samhällsbyggnad).
Karin Törnström, jurist och utbildare på Antidiskrimineringsbyrån, gav en allmän
introduktion till normkritik, diskrimineringslagen och berättade hur de arbetar på byrån.
Föreläsning varvat med övningar.

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-ochhandlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2018
-05-23&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F895&bSearch=S%C3%B6k
1
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Linda Leveau, samordnare på kommunförbundet Skåne, gav en inspirationsföreläsning
inom Agila Ängelholm om horisontella principer.
Anna Lindström, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, höll i en föreläsning
och workshop om mänskliga rättigheter.

2.1.2 Interna







Dragan Kostic, mångfaldssamordnare, om konventioner och andra övergripande
dokument på global, EU-, nationell, regional och lokal nivå, som vi har att förhålla oss till
i uppdraget.
Nermina Crnkic, verksamhetsutvecklare servicestöd, om folkhälsoplanen och
Hållbarhetsrapport 2017.
Dragan Kostic, mångfaldssamordnare, om det lokala mångfaldsarbetet (mångfaldsplan,
åtgärdsprogram och aktiviteter/nyckeltal)
Dag Lanneskog, kvalitetsutvecklare, om mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter
och statistik i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

2.1.3 Webbseminarier






Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter
Migration, arbete och hälsa: Social hållbarhet och socialt kapital, Per-Olof Östergren,
Lunds universitet
Utanförskapets pris – om sociala investeringar, Ingvar Nilsson, nationalekonom.
Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog, Hans Abrahamsson, freds- och
utvecklingsforskare.

2.2 Medborgardialoger
Beredningen har haft en workshop för att planera medborgardialog i uppdraget. Beredningens
ledamöter kom vid workshopen fram till att de ville genomföra en medborgardialog kring vad
som är viktigt för att Ängelholm ska bli en bra plats att leva på för alla. Syftet var att få fler
perspektiv och att kunna lyfta olika erfarenheter och hitta utmaningar. Ungdomar var en
prioriterad målgrupp.
I april genomfördes sedan två medborgardialoger. En fokusgrupp med inbjudna deltagare som
beredningen valt ut med diskrimineringsgrunderna i åtanke och för att få nya perspektiv och en
så kallad Open space med ungdomar på gymnasieskolan. Medborgardialogerna kretsade kring
icke-diskriminering och jämlikhet, delaktighet och inkludering samt idealplatsen.

3. Omvärldsgranskning
I detta avsnitt presenteras ett urval av vad som händer i vår omvärld inom området, från global
till nationell, regional och lokal nivå, som beredningen har tagit del av under uppdraget. I
avsnittet görs även en övergripande presentation av konventioner, förordningar och lagar som
styr och påverkar beredningens uppdrag, från internationell till lokal nivå. För den som vill ha
mer information finns referenser.
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3.1 Globalt
3.1.1 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 2

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga
rättigheterna. Den består av 30 artiklar som gemensamt uttrycker de grundläggande och
universella fri- och rättigheterna. Både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och
sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr. De mänskliga rättigheterna
begränsar det offentligas möjlighet att utöva makt över individen. Stat, kommuner och landsting
har ansvaret att respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga rättigheter.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör
handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. (FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, artikel 1)
3.1.2 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter 3

I den allmänna förklaringen säger länderna att de mänskliga rättigheterna är viktiga men de lovar
inget. Därför finns konventioner som är regler för mänskliga rättigheter. De länder som skrivit på
konventionerna lovar att följa reglerna. Sverige har skrivit på många konventioner. Det här är
några av dem:
Konventionen mot rasdiskriminering (1972) betyder att med ”alla” menas också andra än vita.
Konventionen mot diskriminering av kvinnor (1981) betyder att med ”alla” menas även kvinnor.
Konventionen om barnets rättigheter (1990) betyder att med ”alla” menas också barn.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009) betyder att med
”alla” menas också personer med funktionsnedsättningar.

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionst
exter_pdfversion.pdf
2
3
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3.1.3 FN:s globala mål om hållbar utveckling 4

Foto: Regeringskansliet/FN

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030,
som ersätter de tidigare milleniemålen. Agendan har namnet Leaving no one behind och de 17 målen
handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning
och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.
Nytt i Agenda 2030 är att den är universell och därmed omfattar alla världens länder. Kommuner,
landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan för att förena de globala
målen med verkligheten på lokal nivå. För att lyckas uppnå målen i agendan krävs samordning
mellan länder, samhällsnivåer, näringsliv och civilsamhället. Beredningens uppdrag knyter an till
alla 17 mål i Agendan och kanske särskilt till Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning
för alla, Mål 5: Jämställdhet, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt, Mål 11: Hållbara städer och samhällen och Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

3.2 Europa och EU
3.2.1. Europakonventionen 5

Gäller i sin helhet som svensk lag.
3.2.2 EUs stadga om de grundläggande rättigheterna6

Innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter och blev bindande för unionens institutioner
och medlemsstater genom Lissabonfördraget 2009.

4

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
5
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3.2.3 CEMR-deklarationen 7

Ängelholms kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Avsikten med CEMR-deklarationen är att se till att
diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i
praktik på lokal och regional nivå. Deklarationen omfattar all verksamhet i kommunen, såväl det
politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och service till invånarna.

3.3 Nationellt
3.3.1 Grundlagarna 8

Sverige har tre grundlagar som innehåller mänskliga rättigheter;
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Kapitel 2 i regeringsformen innehåller en uppräkning av mänskliga rättigheter och friheter.
Dessutom innehåller kapitlet förbud mot diskriminering och en särskild bestämmelse
om Europakonventionen.
Tryckfrihetsförordningen innehåller särskilda regler om pressfrihet och rätten att meddela
information till pressen och ta emot allmänna handlingar. Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller
liknande regler för tv, radio och, under vissa omständigheter, databaser.
3.3.2 Diskrimineringslagen 9

Diskrimineringslagen kan sägas specificera det förbud mot diskriminering som ges både
i regeringsformen och i Europakonventionen. Den har som uppgift att motverka diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter. I diskrimineringslagen anges sju grunder för
diskriminering och sex former av diskriminerande handlingar och praktiker, samt de områden
som täcks av förbudet. Förbudet mot diskriminering och kravet på likabehandling är centrala för
all offentlig verksamhet.
3.3.3 Kommunallagen 10

Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat.
3.3.4 Skollagen 11

I skollagen står att alla ska ha lika tillgång till utbildning, oberoende av geografisk hemvist och
sociala och ekonomiska förhållanden.
3.3.5 Socialtjänstlagen 12

Socialtjänstlagen är en ramlag som beskriver vad människor har rätt till. Den slår fast att alla ska
kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt. Alla ska bemötas med respekt och ha tillgång
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-445-9.pdf?issuusl=ignore
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/
9 http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
10 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag2017725_sfs-2017-725
11 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010800
12 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag2001453_sfs-2001-453
7
8
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till god vård och omsorg. I inledningen av socialtjänstlagen står:
Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet
- jämlikhet i levnadsvillkor
- aktiva deltagande i samhällslivet
3.3.6 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade13

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag. Den ger de
personer som tillhör lagens målgrupp ett utökat skydd för att leva under goda
levnadsförhållanden.
3.3.7 Hälso- och sjukvårdslagen 14

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till alla. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upptill sjuksköterskenivå i
särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även de
rehabiliterande insatser som ges av arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunens ansvar omfattar
både personer som får sitt behov tillgodosett genom socialtjänstlagen och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
3.3.8 Jämställdhetsmyndigheten 15

Den 1 januari 2018 inrättades en jämställdhetsmyndighet med uppdrag att säkerställa att
regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom nära samverkan med andra
statliga myndigheter, kommuner, landsting och näringslivet.
3.3.9 Socialstyrelsen 16

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom
dessa områden. Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och en viktig del av biståndsbedömningen.
3.3.10 Överenskommelse mänskliga rättigheter mellan SKL och regeringen 17

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har en överenskommelse om ett
gemensamt arbete för att stärka mänskliga rättigheter. SKL arbetar med att öka kunskapen om
hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter och stöttar
kommuner i utvecklingsarbetet. Beredningen har använt SKLs plattform för policy- och
verksamhetsutveckling som ett underlag i arbetet. Genom SKL finns idag nätverk och framöver
kommer troligtvis fler möjligheter till stöd i utvecklingsarbetet med mänskliga rättigheter.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-ochservice-till-vissa_sfs-1993-387
14 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--ochsjukvardslag_sfs-2017-30
15 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
16 http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic
17 https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemr.702.html
13
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3.4 Regionalt och lokalt
3.4.1 Piteå, Uppsala, Lund

Ledamöterna har tagit del av hur tre andra kommuner; Piteå, Uppsala och Lund, på olika sätt
aktivt arbetar för en jämlik kommun. Urvalet av kommuner har gjorts utifrån att de förekommer i
exempel som lyfts fram av SKL.
Piteå kommun inledde 2014 ett arbete för mångfald, bland annat genom olika former av
medborgardialog. Av svaren blev det tydligt att majoriteten av medborgarna associerade mångfald
med mänskliga rättigheter. Piteå använder nu mänskliga rättigheter som ett paraply för mångfald,
integration och jämställdhet.
Uppsala kommun prioriterar jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt både när det gäller
invånare och medarbetare. Uppsala deklarerar att man ska vara ett föredöme när det gäller
skyddet av de mänskliga rättigheterna. Satsningar görs bl.a. på hbtq-diplomering och
jämställdhetspris.
Lunds kommun satsar på att bli en stad för mänskliga rättigheter (MR-stad) vilket rent konkret
innebär att staden åtar sig att alltid ta hänsyn till kriterierna för mänskliga rättigheter i varje beslut
man tar som rör medborgarna oavsett om det gäller stadsplanering eller äldrevård.

4 Utmaningar
I detta avsnitt synliggörs de utmaningar som beredningen har identifierat under uppdraget.

4.1 Finns risk för perspektivträngsel?
Det pågår arbete, som även om det inte kallas mänskliga rättigheter, handlar just om att arbeta för
allas lika värde och rättigheter. Jämlikhet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och social
hållbarhet riskerar att tränga ut varandra genom att konkurrera mellan olika sätt att se på, och
förstå, verksamheter.

4.2 Vems är ansvaret för mänskliga rättigheter?
Mänskliga rättigheter är internationella avtal med lokal praktik. Det är i det lokala samhället som
brister i mänskliga rättigheter märks mest. Medvetenheten om den lokala nivåns viktiga roll i
genomförandet av mänskliga rättigheter är idag bristfällig.

4.3 Uttalas mänskliga rättigheter i våra styrdokument?
Ett rättighetsinriktat utvecklingsarbete börjar med styrdokumenten. Om mänskliga rättigheter
inte finns med i styrning och ledning kommer ingen förändring att ske.

4.4 Involverar vi människor så att vi fattar rätt beslut?
I Sverige har vi en tradition av att myndigheterna vet bäst. Men vi vet inte om det är lösningar på
individens problem. Det hindrar oss ibland att uppnå resultaten som vi kunde fått om vi arbetat
med dialog. Detta gäller både medborgardialoger, när man formar politik, och tjänstedesign eller
brukardialog, i våra välfärdstjänster.

12

4.5 Hur följer vi upp mål?
Det går att använda mänskliga rättigheter och de sex principerna för rättighetsbaserat arbetssätt
som presenteras i stycke 5.3 här nedan för att göra rättighetsanalys av våra indikatorer och följa
upp mål. Risken att där blir luckor, avvikelser och felaktiga antaganden är stor om vi inte
involverar de som är berörda i val av indikatorer samt i uppföljningen. Vi kan också dra nytta av
indikatorer för mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter i kommunerna som finns i Kolada
(Kommun och landstingsdatabasen). 18 Där finns möjlighet till jämförelse med andra kommuner.

5 Analys
I detta avsnitt argumenteras för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig till förra avsnittets
identifierade utmaningar. Analysen görs utifrån det material som beredningen tagit del av under
kunskapsinhämtningen och som redovisats tidigare i denna rapport.

5.1 Normer och fördomar
Normer är förväntningar och underförstådda regler som finns överallt, som alltid kommer att
finnas och som är nödvändiga för att vi ska kunna leva tillsammans och för överlevnad. Men det
gäller att vara medveten om att normer lätt leder till fördomar, att vi antar saker om människor
utan att veta om det stämmer. Om man sedan agerar utifrån sina fördomar är det i sin tur risk för
diskriminering.
Normer förändras över tid. De första rättighetsstadgorna gällde bara vita män vilket är uttryck för
samhällets normer vi den tidpunkten. Normer blir problematiska när de blir en fråga om makt,
där det är ett krav att ingå i normen för att t.ex. få ett visst yrke, uppnå en viss position i
samhället eller synas i media. För att arbeta mot ett jämlikt samhälle där alla i praktiken är lika
mycket värda måste vi vara medvetna om vilka normer som finns, hitta de normer som
exkluderar och försöka förändra dem. Det är ett arbete som aldrig tar slut.

5.2 Ansvaret för mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är universella och bygger på en idé om att alla människor är födda fria och
lika i värde. Det innebär en princip om mänsklig värdighet. En värdighet vi alla har rätt till bara
utifrån det faktum att vi är just människor. Mänskliga rättigheter är på samma gång en global som
lokal fråga. Det är på internationell och nationell nivå vi ställer oss bakom konventioner men det
är på regional och lokal nivå de ska genomföras. Beredningen menar att vi behöver prata om
mänskliga rättigheter i Sverige, i Ängelholm, som något som rör alla och inte bara vissa grupper
eller människor i andra länder. Rätt till utbildning, vård och omsorg är rättighetslagstiftning som
tillkommit med konventionerna för mänskliga rättigheter som grund. Ängelholms kommun har
ansvar för att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna lokalt.

5.3 Rättighetsbaserat arbetssätt
Mänskliga rättigheter utgör en grund för all offentlig verksamhet. Kommunen har fyra uppdrag
för att säkerställa välfärd på kort och lång sikt; som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör
och arbetsgivare. Principerna icke-diskriminering, jämlikhet, deltagande, inkludering, transparens

18

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16661&tab_id=96580
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och ansvar hjälper till att göra mänskliga rättigheter och finns inom vart och ett av de fyra
uppdragen.
Icke-diskriminering och jämlikhet är både utgångspunkter och metoder för hur vi ska uppnå de
mänskliga rättigheterna. Icke-diskriminering innebär att vi bör ha särskilt stort fokus på grupper
som löper särskilt stor risk att utsättas för diskriminering och andra rättighetskränkningar.
Jämlikhet handlar om att vi ska ge lika god service till alla som bor och vistas här.
Deltagande och inkludering kan användas såväl för att förbättra välfärdstjänsterna som för att ge
möjlighet att påverka politiska beslut. Delaktighet innebär att varje individ ska ges möjlighet att
vara delaktig i frågor och beslut som rör henne. Inkludering handlar om att alla som har rätt till
en tjänst också vet om att den finns och kan använda den.
Transparens är viktigt för att rättighetsbärarna ska veta vilka beslut som har fattats och för hur
ansvar kan utkrävas.
Om vi har ambitionen att vara en jämlik kommun behöver vi stärka vårt systematiska arbete med
mänskliga rättigheter, vilket inkluderar budget, policy- och styrdokument och att man
systematiskt följer upp, analyserar och rapporterar resultat utifrån ett rättighetsperspektiv. Det går
att använda de sex principerna för att göra rättighetsanalys av våra indikatorer och följa upp mål.
Botkyrka kommun har t.ex. fattat beslut om att mänskliga rättigheter ska vara vägledande när de
planerar och genomför olika verksamheter. Det handlar inte om att lägga till ytterligare en aspekt
utan om att de mänskliga rättigheterna ska utgöra grunden för och genomsyra all verksamhet.
Det innebär en perspektivförskjutning från vi erbjuder dig det här till du har rätt till det här där
medborgarna inte ses som kunder utan som rättighetsbärare. Ett hållbart samhälle bygger på att
de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Oavsett vilka mål vi väljer, kommunala eller Agenda 2030,
så kan vi använda mänskliga rättigheter som medel. Mänskliga rättigheter behöver kopplas ihop
med pågående kvalitetsarbete.
5.3.1 Kommunen som samhällsaktör

Kommunen omfattar ett avgränsat geografiskt område där de mänskliga rättigheterna bör få
konsekvenser genom att vi strävar efter att involvera alla berörda medborgare i planerings- och
utvecklingsprocesser som till exempel stadsplanering. Ungdomarna som beredningen pratade
med i medborgardialogen upplever Ängelholm som en segregerad stad. Olika grupper lever
parallellt utan gemensamma mötesplatser och kontaktytor. Ungdomarna pekar ut områden där
det bara bor personer med en viss bakgrund och andra där det bor personer med en annan
bakgrund. De lyfter att bostadspriser och avsaknad av blandade bostadsformer är en orsak till
segregationen. Uppdraget som samhällsaktör handlar om att vi ska planera, bygga och investera
utifrån alla medborgares ekonomiska, sociala och kulturella situation och med särskild hänsyn till
underrepresenterade grupper och sträva efter en minskad bostadsegregation.
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En annan fråga som rör kommunens uppdrag som samhällsaktör handlar om trygghet. Både
fokusgruppen och ungdomarna som beredningen har pratat med uttrycker att samhället är
mindre tryggt för minoriteter. Kommunen som samhällsaktör ska bidra till att alla medborgare
känner sig trygga och motverka alla typer av diskriminering och hatbrott. Normer och fördomar
föds i slutna sällskap och beredningen menar att vi behöver mötesplatser men även uppsökande
verksamhet och aktiva åtgärder för att möjliggöra möten mellan olika grupper. Ungdomarna
beredningen pratat med lyfte fram att normer till stor del följer med hemifrån och att
möjligheterna att motverka fördomar finns i skolan, där alla unga ändå är. De upplevde att det
finns stor potential att utveckla samarbeten mellan olika program på gymnasieskolan för möten
mellan grupper. Även i fokusgruppen kretsade samtalet kring att kämpa mot fördomar som en
process som börjar i skolan.
Både under medborgardialogen med ungdomar och i fokusgruppen kom frågan om tillgänglighet
till det offentliga rummet upp. ”Det måste vara jobbigt att sitta i rullstol. Jobbigare än det hade
behövt vara” som en av ungdomarna uttrycker det. Uppdraget som samhällsaktör handlar om att
kommunen ska bidra till att alla offentliga lokaler och allmänna platser görs tillgängliga och
användbara för alla. Genom att göra det bidrar vi dessutom till Mål 11: Hållbara städer och samhällen
i Agenda 2030.
5.3.2 Kommunen som demokratiaktör

Det är viktigt att främja de mänskliga rättigheterna för att vi ska kunna upprätthålla ett
demokratiskt samhälle. Den lokala demokratin har de politiska partierna som bas och det är i fria,
allmänna och hemliga val som medborgare utkräver ansvar för tidigare politik och beslutar om
vilket parti som ska företräda dem den kommande mandatperioden. Viktigt är därför att skapa
tillit för den representativa demokratin och dess utövare. Tillit skapas genom att arbeta
rättighetsbaserat och involvera medborgare på ett tidigt stadium i utvecklingen av både politikens
innehåll, prioriteringar och beslutsfattande samt genom att säkerställa att underrepresenterade
grupper kan göra sina röster hörda.
Ungdomarna sätter fingret på en av våra stora demokratiutmaningar: ”De grupper i samhället,
som har det bättre ställt och som passar in i normen, har större inflytande än andra grupper.”
Vad händer med tilliten när de som leder kommunen inte representerar medborgarna? Att rösta
var fjärde år kommer inte att lösa problemen, inte ens bota symptomen. Beredningen menar att
vi behöver arbeta uppsökande för att nå dem som är direkt berörda och skapa möjlighet till
delaktighet i politiska beslut. Vi behöver fundera över om problemet verkligen är ett lågt
engagemang bland medborgarna eller om det handlar om sättet vi har organiserat oss och vår
inställning. Är de här grupperna, som inte hörs, verkligen svåra att nå eller handlar det om att de
är lätta att ignorera?
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Ungdomarna ser medborgardialog som ett bra sätt att bli hörda och lyfter även fram
ungdomsfullmäktige. Även fokusgruppen önskar mer dialog för inkludering av alla medborgare.
Beredningen vill lyfta fram arbetssättet i kommunfullmäktiges beredningar, där vi genom
medborgardialog bjuder in människor för att forma politik, som ett sätt att arbeta
rättighetsbaserat. Särskilt i komplexa frågor, där kommunen som ensam aktör inte kan lösa
frågan, finns stora möjligheter för medborgardialog som verktyg i det politiska arbetet.
Beredningarnas arbetssätt kan utvecklas ytterligare för att undvika att falla in i nämndernas
arbetssätt och hamna i sammanträdesrummet.
En annan demokratisk process för att involvera medborgare är medborgarbudget. Genom
dialogmetoder och möten mellan medborgare skapas möjlighet att vara med och prioritera hur
gemensamma resurser ska användas. Medborgarbudget är i första hand en process för
engagemang men medborgarbudget innebär också att resurser spenderas mer effektivt. Intressant
ur ett demokratiperspektiv är att medborgarbudget ger ett ökat deltagande i vanliga val. Särskilt
bland grupper som annars inte deltar. Att involvera människor i beslut och genomförande leder
till en ökad tillit till det gemensamma och därmed till demokratin.
Genom att använda medborgardialog för att forma politik kan vi identifiera problem, bjuda in
människor och utforma nya förslag tillsammans. Då bidrar vi till Mål 16: Fredliga och inkluderande
samhällen i Agenda 2030.
5.3.3 Kommunen som välfärdsaktör

I Sverige har kommunerna en viktig roll för att skapa genomslag för FN:s konventioner om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Till exempel rätten till hälsa, utbildning, bostad och
arbete. Hur rättigheterna ska förverkligas är ofta föremål för lokala politiska beslut. En del
rättigheter är tvingande medan andra ska uppfyllas utifrån ekonomiska villkor. Då kan det uppstå
en konflikt mellan målsättningen att främja de mänskliga rättigheterna och de resurser som finns
att tillgå. Beredningen vill att Ängelholms kommun ser mänskliga rättigheter som en
utgångspunkt för ett proaktivt arbete som leder till minskade kvalitetsbrister och mer effektivt
resursutnyttjande.
Att använda ett människorättsperspektiv är ett redskap för att göra rätt. Vår agila service- och
utvecklingsorganisation är ett steg framåt för att bryta de så kallade stuprören där var och en
värnar sin del. Ett rättighetsperspektiv ger ytterligare verktyg att se när det behövs samarbete över
verksamhetsgränser, såväl organisatoriskt som på individnivå.
I artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har dignity översatts till värde.
Beredningen har diskuterat begreppen och skillnader mellan värde och värdighet. Beredningen
menar att mänskliga rättigheter handlar om rätten till ett värdigt liv vilket kräver en människosyn
där alla har egna resurser och egen kompetens. Oavsett om du är barn eller äldre så är du
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egenexpert. Vi behöver organisera ett välfärdssamhälle som förmår ta hand om de här
egenexperterna. Tjänstedesign, eller brukardialog som det också kallas, är dialog för att förbättra
välfärdstjänsterna. Vi som experter, eller rättighetsbärare, behöver vara genuint nyfikna på
egenexperten, eller rättighetstagaren. För att ta ett fiktivt exempel så känner Maria, som har stöd
enligt LSS, att livsrummet är begränsat. Maria älskar teater men det finns aldrig tid att komma
iväg eftersom biståndet äts upp av aktiviteter som Maria inte känner behövs. Genom att inkludera
Maria, och låta henne styra över vad den biståndsbedömda tiden ska användas till, kan vi öka
Marias livskvalitet och dessutom ta bort rutinartade arbetsuppgifter från biståndshandläggaren
och frigöra tid för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Rättighetsbaserat arbetssätt kan också vara
kvalitetshöjande.
Genom att implementera och följa upp principen om icke-diskriminering i våra tjänster bidrar vi
till Mål 10: Minskad ojämlikhet i Agenda 2030.
5.3.4 Kommunen som arbetsgivare

Ängelholms kommun är en stor arbetsgivare med arbetsplatser som inte bara ska säkerställa
mänskliga rättigheter som demokrati- och serviceaktör utan även säkerställa de anställdas
rättigheter. Diskrimineringslagstiftningen reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
för att ingen ska diskrimineras i samband med anställning, lönesättning, föräldraledighet eller
annan tjänstledighet.
I Kolada finns ett antal indikatorer utvalda för att spegla mätbara dimensioner av mänskliga
rättigheter. 19 Lönegapet mellan kvinnor och män är en sådan. Att lönegapet mellan kvinnor och
män som är anställda av kommunen är nästan 1000 kronor (median 2016) är inte jämlikt.
Beredningen anser att en lönekartläggning som fungerar framåtsyftande är nödvändig för att
komma tillrätta med problemen och inte endast använda den som en förklaringsmodell. Dra
nytta av jämförelsen med andra kommuner i Kolada och titta närmare på kommuner där
skillnaderna är små. Vad gör de som inte vi gör. Vilka är framgångsfaktorerna?
Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera fler nya medarbetare de närmaste åren. Dels med
anledning av pensionsavgångar dels eftersom befolkningen blir äldre och behovet av vård och
omsorg ökar. Rätt till heltid för medarbetare i välfärden är en viktig fråga för att klara välfärdens
rekryteringsutmaningar men också för att öka jämställdheten. Fler kvinnor än män arbetar deltid
och det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska
arbetsmarknaden. Ängelholm har genom beslutet i kommunfullmäktige om att anta
handlingsplan för ”Heltid som norm” för Ängelholms kommun 2018-2021 tagit ett steg för att
öka jämställdheten och likvärdiga möjligheter. Genom det bidrar vi till Mål 5: Jämställdhet och Mål
8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.
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6 Slutsats
6.1 Målbild
Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå för en
jämlik och socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030.
6.2 Rekommendationer
6.2.1

Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår
verksamhet

Begreppet mänskliga rättigheter har varit ockuperat av att det rör bistånd och andra länder men
grunden för vårt kommunala uppdrag handlar om att tillgodose rättigheter. Sverige har förbundit
sig till en rad konventioner och det är på regional och lokal nivå som dessa ska följas. Med fokus
på mänskliga rättigheter kan vi förflytta oss från att vara en slags serviceleverantör, där vi erbjuder
en tjänst, till att vara en organisation som uppfyller rättigheter.
6.2.2

Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet,
inkludering, transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår
verksamhet

Mänskliga rättigheter är bindande juridik om att tillgodose och skydda rättigheter men handlar
också om på vilket sätt det görs, hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Rättighetsprinciperna går
att använda från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering i all verksamhet.
6.2.3

Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och
civila samhället

För att arbeta ur ett rättighetsperspektiv måste vi involvera och inkludera. Utveckla möjligheterna
till deltagande och inkludering för att förbättra välfärdstjänsterna genom
brukardialog/tjänstedesign och möjlighet till påverkan av politiska beslut genom
medborgardialog.
6.2.4

Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som liksom
människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen
i centrum

Lämna stuprörsarbete och öppna upp för samarbete genom att utveckla de agila arenorna för mer
samverkan mellan aktörer från det offentliga, privata och civila samhället som kan ge helt nya
lösningar och bättre resultat.
6.2.5

Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och
verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur

Ett rättighetsinriktat utvecklingsarbete börjar med styrdokumenten. Mänskliga rättigheter ska
finnas med som både mål och medel. Arbetet med mänskliga rättigheter behöver konkretiseras
och systematiseras. Nyttja det stöd som finns att få genom SKL och arbeta för att bli en MRkommun.
6.2.6

Våga ta steget mot ett perspektivskifte

Mänskliga rättigheter kräver förutom struktur även ett nytt förhållningssätt där såväl ledning som
profession inte tror eller tar för givet att man vet utan istället tar reda på förutsättningar och
åsikter och litar på att människor är kompetenta och att de får verktygen att vara det.
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6.2.7

Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras
rättigheter inte tillgodoses eller blir kränkta

Politik och ledning behöver återkoppling om rättigheter inte tillgodoses. För medborgare behövs
en instans att vända sig till. Inrätta ett ombud eller inled ett samarbete med
Antidiskrimineringsbyrån.
6.2.8

Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och
analys

Genom att i uppföljning och analys arbeta med referensgrupper som består av nyckelpersoner
från verksamheten, representanter från civilsamhället och medborgare så ökar chanserna att få in
människorättsperspektivet. Använd indikatorer för mänskliga rättigheter som är gemensamma för
flera kommuner för att möjliggöra jämförelser med andra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 135

Dnr. KS 2020/66

Återrapport - uppdrag att se över regelverket för
sponsring till föreningar
Ärendebeskrivning
I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för sponsring till
föreningar inför 2021. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2020. Utredningen ska lämna förslag på förändringar i de riktlinjer som styr på vilket
sätt Ängelholms kommun sponsrar elitidrott.
Följande ska övervägas i översynen:
•
Införande av maxbelopp per förening
•
Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
•
Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”
Arbetet med översynen har gjorts i samarbete mellan kommunikationschef och huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad, och har resulterat i ett antal förslag till justeringar i
nuvarande riktlinjer och rutiner
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
 Från budgetbeslut 20191111: Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för
sponsringsbidrag avseende föreningar inför år 2021. Återrapporteras senast 2020-06-30.





Policy för sponsring 2017- 2019 för Ängelholms kommun, 2015/952
Förslag till revidering av Riktlinjer för sponsring till elitidrott i Ängelholms kommun,
KS 2019/64
Förslag till revidering av Policy för sponsring för Ängelholms kommun, KS 2019/63

Yrkanden
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande tillägg: att ge
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse en grupp av politiker och tjänstpersoner
som arbetar med att se över regelverket och att återkomma med ett förslag senast den 31
oktober 2020.
Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i
yrkandet från Christina Hanstål (M).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse uppdraget vara återrapporterat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse en grupp av politiker och
tjänstpersoner som ska arbeta med att se över regelverket för sponsring och återkomma
med ett förslag senast den 31 oktober 2020.
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 109

Dnr. KS 2020/66

Återrapport - uppdrag att se över regelverket för
sponsring till föreningar
Ärendebeskrivning
I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för sponsring till
föreningar inför 2021. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2020. Utredningen ska lämna förslag på förändringar i de riktlinjer som styr på vilket
sätt Ängelholms kommun sponsrar elitidrott.
Följande ska övervägas i översynen:
•
Införande av maxbelopp per förening
•
Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
•
Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”
Arbetet med översynen har gjorts i samarbete mellan kommunikationschef och huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad, och har resulterat i ett antal förslag till justeringar i
nuvarande riktlinjer och rutiner
Beslutsunderlag
 Från budgetbeslut 20191111: Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för
sponsringsbidrag avseende föreningar inför år 2021. Återrapporteras senast 2020-06-30.




Policy för sponsring 2017- 2019 för Ängelholms kommun, 2015/952
Förslag till revidering av Riktlinjer för sponsring till elitidrott i Ängelholms kommun,
KS
2019/64
 Förslag till revidering av Policy för sponsring för Ängelholms kommun, KS 2019/63
Föredragande tjänsteperson
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef, föredrar ärendet.
Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar bifall.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse uppdraget vara återrapporterat.
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-08

Kommunikationschef
Karin Wettermark Jonsson
0431-468195
karin.wettermarkjonsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/66

Kommunstyrelsen

Återrapport - uppdrag att se över regelverket för sponsring
till föreningar
Ärendebeskrivning
I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för sponsring till föreningar inför 2021. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020.
Utredningen ska lämna förslag på förändringar i de riktlinjer som styr på vilket sätt Ängelholms
kommun sponsrar elitidrott.
Följande ska övervägas i översynen:
 Införande av maxbelopp per förening
 Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
 Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”
Arbetet med översynen har gjorts i samarbete mellan kommunikationschef och huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad och har resulterat i ett antal förslag till justeringar i
nuvarande riktlinjer och rutiner,
Beslutsunderlag
 Från budgetbeslut 20191111: Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för sponsringsbidrag avseende föreningar inför år 2021. Återrapporteras senast 2020-06-30.





Policy för sponsring 2017- 2019 för Ängelholms kommun, 2015/952
Förslag till revidering av Riktlinjer för sponsring till elitidrott i Ängelholms kommun, KS
2019/64
Förslag till revidering av Policy för sponsring för Ängelholms kommun, KS 2019/63

Utredning
Se bifogat PM
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse uppdraget vara återrapporterat.

Beslutet expedieras till:
Maria Birgander
1 (2)

Ängelholms
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-08

Diarienummer
KS 2020/66

Peter Björkqvist

2 (2)

Kommunikationschef
Karin Wettermark Jonsson
0431 87000
Karin.wettermark.jonsson@engelholm.se

PM

1 (6)
Diarienummer

2020-05-05

KS 2020/66

Kommunstyrelsen

Återrapport av uppdrag om att se över regelverket för
sponsring till föreningar inför 2021
Bakgrund och uppdrag
I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för sponsring till
föreningar inför 2021. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2020. Utredningen ska lämna förslag på förändringar i de riktlinjer som styr på vilket sätt
Ängelholms kommun sponsrar elitidrott.
Följande ska övervägas i översynen:
 Införande av maxbelopp per förening
 Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
 Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”
Arbetet med översynen som resulterat i ett antal förslag till justeringar i nuvarande riktlinjer
och rutiner, har gjorts i samarbete mellan kommunikationschef och huvuduppdrag Samhälle,
Kultur och stad.

Bakgrund:

Kommunfullmäktige antog i november 2015 en policy för kommunens sponsring av externa
intressenter, bland annat idrottsföreningar på elitnivå. Sponsringspolicyn syftar till att
tydliggöra de regler och förutsättningar som finns för kommunen att ingå ett sponsoravtal.
2016 fattade kommunstyrelsen beslut om särskilda riktlinjer för den praktiska tillämpningen
för sponsring till elitidrottsföreningar. Riktlinjerna inkluderar en modell för beräkning av
marknadsföringsvärdet som ska styra den finansiella nivån. Kommunstyrelsen beslutade även
att avsätta 100 000 kronor för sponsring av individuella elitidrottsprestationer. En särskild
arbetsgrupp tillsattes för fördelning av medel till idrotter med individuella prestationer.
Arbetsgruppen består av kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande samt en
representant från HU Samhälle, Kultur och stad.
Under 2017 gjordes en revidering av sponsringspolicyn till att omfatta inte bara lämnande, utan
också mottagande av sponsring inom kommunens verksamheter. Vidare beslutade
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kommunfullmäktige vid samma tillfälle att en utvärdering av sponsringspolicyn skulle ske efter
12 månader, det vill säga 2018.
En utvärdering av både sponsringspolicy samt riktlinjer har genomförts av huvuduppdrag
Samhälle, Kultur och stad, med förslag på vissa tillägg i både sponsringspolicy och riktlinjer.
Dessa ärenden har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen.

Utredning och förslag till förbättringar
Nuläge – genomgång av pågående revidering av styrdokument
Kultur och stad har under 2018 haft uppdraget att genomföra en utvärdering av
sponsringspolicy samt riktlinjer för tillämpning för elitidrott. Arbetet har resulterat i ett antal
förslag på revideringar. Eftersom flera av dessa förbättringsförslag är relevanta även i denna
översyn, finns vissa av dessa förslag även med i detta material.
Sponsringspolicy för Ängelholms kommun – förslag till justering
I utvärderingen av sponsringspolicyn konstaterar tjänstepersoner från Kultur och Stad att det
saknas regler för vad som gäller för sponsring från andra aktörer till idrottsföreningar som
driver sin verksamhet i kommunens lokaler, främst idrottshallar. Fokus i förslaget till tillägg i
policyn är att marknadsföring som är i strid med lagstiftning och kraven i kommunens
sponsringspolicy, inte får förekomma. Förslaget är att komplettera med följande skrivning:
”Kommunens lämnande av sponsring förutsätter att mottagaren som bedriver verksamhet i kommunens lokaler
inte tar emot sponsring från verksamheter som strider mot kommunen policy, annan lagstiftning samt de
allmänna kraven i sponsringspolicyn. Marknadsföring av produkter i kommunen lokaler ska leva upp till
barnkonventionen och framförallt artikel 3 som handlar om barnets bästa.
Med ovanstående som bakgrund är det därför inte tillåtet att marknadsföra produkter som motverkar barn
och ungas hälsa i kommunens lokaler. När en förening sätter upp samt exponerar fasta sponsorskyltar/fast
sponsormaterial i kommunens lokaler ska det alltid föregås av en dialog med Ängelholms kommun,
Ängelholmslokaler och med andra verksamma föreningar i samma lokal. Kostnader som uppstår i samband
med uppsättning och nertagning av sponsorskyltar bekostas av förening.”
Riktlinjer för sponsring av elitidrottsföreningar - förslag till justeringar
Huvudsyftet för kommunens sponsringsarbete är tydligt; att Ängelholm ska få största möjliga
positiva medieexponering för att stärka varumärket Ängelholm. 2014 fick konsultföretaget
Bjerkne & CO i uppdrag att ta fram förslag på kriterier för kommunens sponsringsinsatser till
lagidrott på elitnivå. De kriterier som Ängelholms kommun använder sig av idag, bygger till
största delen på denna modell (KS 2015/41). Om målet även fortsättningsvis ska vara att
skapa största möjliga exponering, är dessa kriterier fortfarande en god utgångspunkt. En
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översyn av den ursprungliga modellen har dock resulterat i ett antal förslag till förbättringar
som presenteras nedan:
Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”
Idag saknas en tydlig och generell definition av begreppet elitidrott. Exempelvis saknar
Riksidrottsförbundet en etablerad definition. Efter intern dialog är förslaget till definition av
elitidrott för Ängelholms kommun följande:
Elitidrott är ”deltagande i högsta eller näst högsta nationella serien för seniorspel för
damer och herrar, under förutsättning att det i aktuell idrott finns minst tre
serier/divisioner. Det ska även finnas minst 50 seniorlag i seriespel på nationell nivå.”
Kommentar: Vissa idrotter är små vilket kan öka möjligheten att starta ett nytt lag i högsta
eller nästa högsta division. Konsekvensen skulle kunna bli att en liten, smal idrottsverksamhet
skulle ges rätt till kommunens elitstöd och få rätt till en stor del av sponsringsmedlen.
Förslaget är därför att kravet ska vara att det finns minst 50 seniorlag i seriespel på nationell
nivå. Den definition som kommunstyrelsen fastställer bör dokumenteras i Riktlinjer för
sponsring av elitidrott.
Kriterier för fördelning av sponsormedel
Fördelning av sponsringsmedel till elitidrott bygger på två steg. Steg ett är att kvalificera sig
som elitidrottsförening, två kriterier ska då uppfyllas. Dels ska det vara en lagidrott, dels ska
föreningen definieras som elitidrottsförening, förslagsvis enligt definitionen ovan. Steg två
innebär en fördelning av sponsringsmedel mellan de kvalificerade idrottsföreningarna i
kommunen. Denna fördelning utgår från en poängberäkning inom fyra kriterier:
Idrottsgrenens attraktivitet: Kriteriet bedöms vara det viktigaste för att nå hög
marknadsföringseffekt och handlar om de olika idrottsgrenarnas relativa genomslag i media.
De mest publicerade idrotterna i Sverige är för närvarande, i fallande ordning: fotboll,
ishockey, längdskidåkning, golf, friidrott. Här föreslås att värdet av att Ängelholm syns i media
och Ängelholms kommun synliggör, stärks och poängsätts högre än tidigare.
Serietillhörighet: Serietillhörigheten för idrottsföreningens representationslag har betydelse
för medieexponeringen. Lägre serietillhörighet innebär minskat medialt intresse och därmed
minskat marknadsföringsvärde. Spel i den högsta nationella serien ger högre poäng än spel i
den näst högsta. Att ligga i den högsta serien ger större medieexponering.
Namnet Ängelholm ingår i idrottsföreningens namn: Huruvida ”Ängelholm” ingår i
idrottsföreningens namn bedöms ha betydelse för medieexponeringen och ingår som ett
kriterium. Att Ängelholm ingår i föreningens namn och logotyp ger högre poäng. Om
Ängelholm inte finns med ges inga poäng inom detta kriterium. Att ”Ängelholm” syns i

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

PM

4 (6)
Diarienummer

2020-05-05

KS 2020/66

föreningens namn, på matchkläder och logotype bör ha ett större värde än som sker i
nuvarande poängsättning.
Medieanalys: Medieanalysen utgår från begreppen räckvidd och annonsvärde. Begreppet
räckvidd innebär hur många läsare som har möjlighet att ta del av det som skrivs, begreppet
annonsvärde innebär värdet av artiklarna omsatt i kostnad för motsvarande annonser.
Eftersom det idag endast är två elitföreningar som är berättigade sponsringsbidrag, har detta
kriterium inte haft någon funktion eftersom det saknas ”konkurrens” idag. Hösten 2020 har
ytterligare en idrottsförening kvalat in i gruppen elitidrottsföreningar när IBK, Munka Ljungby
Innebandyklubb nästa säsong spelar i Allsvenskan, den näst högsta divisionen.
Då syftet med sponsringen är att stärka varumärket Ängelholm bör kriteriet för
medieexponeringen bedömas högre. Att ha ett högt annonsvärde och en stor räckvidd ger
Ängelholm större möjlighet att exponeras.
Fördelning av medel till individuell idrott
För att bereda frågan kring sponsring av individuella idrottare tillsattes 2017 en grupp som
består av kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande samt av representant från
huvuduppdrag Samhälle. Arbetsgruppen har dock aldrig varit i funktion och arbetat med
frågan. Fördelning av sponsorstöd till individuella idrottare görs idag av tjänstepersoner inom
HU Samhälle/Kultur och stad, enligt nedanstående beräkning.
Kriterier vid fördelning som bygger på individuella resultat:
OS: 10p
VM: 8p
EM: 6p
NM: 3p
SM: 1p

Guld: 10p
Silver: 8p
Brons: 6p

Införande av maxbelopp
Om endast en förening lever upp till kriterierna för elitstöd saknas det idag regler i
fördelningsmodellen som hindrar att samtliga medel kan gå till en och samma förening, om
det saknas andra föreningar som definierats som elitidrott. För att hindra att en sådan situation
uppstår, bör ett tak för maxnivå införas. Under tidigare år har fördelningen sett ut som
följande: Rögle 500 tkr, EVS 300 tkr, ÄFF 500 tkr och BK Full House 100 tkr. Idag när flera
lag har tappat sina elitplaceringar är endast Rögle och EVS kvalificerade för sponsring som
elitidrottslag. Förslaget är att det införs ett tak på maximalt femtio procent av sponsormedlen
om endast en förening lever upp till kriterierna för elitstöd.
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Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
”Ängelholms kommuns sponsring ska kännetecknas av affärsmässighet och lokal förankring
samt innehålla en väl avvägd motprestation.” Så står det i kommunens policy för sponsring.
När det gäller stöd till elitidrott har kommunen sedan tidigare valt att fokusera på att
motprestationen ska vara att stärka varumärket Ängelholm, genom att få största möjliga
positiva medieexponering. Det finns dock flera grundkrav för alla de föreningar som
överhuvudtaget kan komma att få del av stöd från kommunen. Två olika styrdokument
tydliggör detta:
Sponsringspolicyn markerar vikten av att mottagare av sponsring ska driva sin verksamhet i
harmoni med kommunens vision och värdegrund: ”Frågor som rör sponsring kräver en noggrann
bedömning i varje enskilt fall för att se till att sponsring sker korrekt och i sammanhang som stödjer
kommunens värdegrund, vision, övergripande uppdrag och mål.”
De nyligen antagna Riktlinjer för föreningsstöd (KS 2019/529) slår fast att värden kring
social hållbarhet är helt avgörande för att vara kvalificerad för alla former av finansiellt
föreningsstöd.
Dessa ”skallkrav” gäller alltså även de idrottsföreningar som är aktuella för sponsringsmedel.
Dessa krav bör tydliggöras i samband med bedömning om fördelning av sponsringsmedel för
de aktuella idrottsföreningarna.
Att föra in specifika krav på socialt ansvarstagande är möjligt, men kräver att det skapas ett
finansiellt värde, en prislapp, för specifika sociala insatser. I den utredning som genomfördes
av Bjerkne & Co 2014 finns enstaka exempel på en sponsring kopplat till aktiviteter kring
socialt ansvarstagande. En sådan ny inriktning kräver ett fördjupat arbete för att forma en ny
och transparent modell för sponsring av elitidrott.
Utformningen av sponsringsavtal
Nuvarande struktur och innehåll för de avtal som upprättas mellan Ängelholms kommun och
förening som mottar sponsringsmedel behöver bli tydligare för att främja en löpande dialog
om innehåll i avtalet, samt göra uppföljning på ett systematiskt sätt. I avtalet ska det vara
tydligt om vilka förväntningar och åtagande som sponsringsavtalet omfattar. Avtalet bör också
innehålla information kring formerna för uppföljning.
Marknadsföring av varumärket Ängelholms kommun
Vid en genomgång av nuvarande ingångna avtal avseende marknadsföring kan konstateras att
Ängelholms kommun kan vara mer aktiv angående på vilket sätt kommunens varumärke ska
exponeras i samband med idrottsevenemang etc. Alla elitidrottsklubbar har idag en mängd
olika ”sponsringspaket” med olika prislapp. Hittills har kommunen haft ett förhållandevis lågt
engagemang kring formerna för exponering och marknadsföring. Behov finns av ett närmare
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samarbete mellan Kultur och stad och kommunikationsenheten samt klargöra roller och
ansvar i arbetet med kommunens sponsring.

Sammanfattning förslag
 Införande av maxbelopp per förening
Förslaget är att det införs ett tak på femtio procent av sponsormedlen om endast en förening
lever upp till kriterierna för elitstöd. Det innebär för närvarande ett maximalt stöd på 650 000
kronor. Beslut om fördelning av sponsringsmedel bör fattas av kommunstyrelsen.
 Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
Flera styrdokument om stöd till föreningslivet slår fast att värden kring social hållbarhet är helt
avgörande för att över huvud taget vara kvalificerad för alla former av finansiellt
föreningsstöd. Dessa ”skallkrav” gäller även de idrottsföreningar som är aktuella för
sponsringsmedel och bör därför tydliggöras i samband med bedömning om fördelning av
sponsringsmedel för de aktuella idrottsföreningarna.


Förslag till definition av begreppet elitidrott

”Elitidrott är deltagande i högsta eller näst högsta nationella serien för seniorspel för damer
och herrar, under förutsättning att det i aktuell idrott finns minst tre serier/divisioner. Det ska
även finnas minst 50 seniorlag i seriespel på nationell nivå.”
För individuell elitidrott bör den poängberäkningsmodell som finns för idrottsliga resultat
fungera som definition.
 Förslag revidering av kriterier för fördelning av sponsormedel
Idrottsgrenens attraktivitet. Värdet av att insatser där Ängelholm syns, i media och där
Ängelholms kommun synliggörs bör poängsättas högre än tidigare.
Medieanalys. Då syftet med sponsringen är att stärka varumärket Ängelholm bör kriteriet för
medieexponeringen bedömas högre än nuvarande poängberäkning.
”Ängelholm” ingår i idrottsföreningens namn. Att ”Ängelholm” syns i föreningens namn,
på matchkläder och logotype bör ha ett större värde än som sker i dagens poängberäkning.
 Utformningen av sponsringsavtal
Nuvarande struktur och innehåll för de avtal som upprättas mellan Ängelholms kommun och
förening som mottar sponsringsmedel behöver bli tydligare för att främja en löpande dialog
samt göra uppföljning på ett systematiskt sätt.
 Marknadsföring av varumärket Ängelholms kommun
Ängelholms kommun bör vara mer aktiv angående hur kommunens varumärke exponeras i
samband med idrottsevenemang etc.
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Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 136

Dnr. KS 2019/328, NOS 2020/66

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning
för merkostnader vid evakuering av särskilt boende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av
renoveringarna av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Evakueringen påbörjas under
2020 och möjliggöras genom upphandling av evakueringsboendeplatser.
Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet den 21 april 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilldela huvuduppdrag Hälsa budgetmedel för merkostnader för evakuering av Åsbytorp
2020 motsvarande 0,5 mnkr, samt
att finansiering sker genom resultatet år 2020
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 108

Dnr. KS 2019/328, NOS 2020/66

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning
för merkostnader vid evakuering av särskilt boende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av
renoveringarna av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Evakueringen påbörjas under
2020 och möjliggöras genom upphandling av evakueringsboendeplatser.
Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet den 21 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020
Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar bifall
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att tilldela huvuduppdrag Hälsa budgetmedel för merkostnader för evakuering av Åsbytorp
2020 motsvarande 0,5 mnkr, samt
att finansiering sker genom resultatet år 2020

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-04

Diarienummer
KS 2019/328
Ytterligare
diarienummer
NOS 2020/66

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-46 80 87
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning
för merkostnader i samband med evakuering av särkilt boende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av renoveringarna av
särskilda boenden i Ängelholms kommun. Evakueringen påbörjas under 2020 och möjliggöras
genom upphandling av evakueringsboendeplatser.
Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet den 21 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020
Utredning
Planeringen av renoveringar av särskilda boenden som är godkänd i kommunstyrelsen kommer
inledas under 2020. Det första boendet som ska evakueras är Åsbytorp och det saknas 0,5 mnkr i
budgeten för huvuduppdrag Hälsa för de merkostnader detta medför.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilldela huvuduppdrag Hälsa budgetmedel för merkostnader för evakuering av Åsbytorp 2020
motsvarande 0,5 mnkr, samt
att finansiering sker genom resultatet år 2020

Henrik Sandén
Planeringschef

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet
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Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-04-21

NOS § 36

Dnr. NOS 2020/66

Turordning evakueringsplan SÄBO
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planering av renoveringar av
särskilda boenden i Ängelholms kommun. Bakgrunden till beslutet är anmärkningar från både
räddningstjänst och arbetsmiljöverk. Evakuering ska påbörjas under 2020 och ska möjliggöras
genom upphandling av evakueringsboendeplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 31 mars 2020
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att

uppdra åt chef Hälsa att påbörja renoveringsplanen med start av evakuering av
Åsbytorp 2020, därefter Karlsgården och Kungshaga 2021, samt

att

uppdra åt chef Hälsa att införa beläggningsstopp 3 månader innan förestående
evakuering av vardera boende.

Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att

tilldela Hälsa budgetmedel för merkostnader i samband med evakuering av
Åsbytorp 2020 motsvarande 0,5 mnkr.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Planeringschef
Ulrika Wattman
0431-87 000
Ulrika.wattman@engelholm.se
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Nämnden för omsorg och stöd

Turordning för evakuering av särskilda boenden i Ängelholms
kommun utifrån antagen renoveringsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planering av renoveringar av
särskilda boenden i Ängelholms kommun. Bakgrunden till beslutet är anmärkningar från både
räddningstjänst och arbetsmiljöverk. Evakuering ska påbörjas under 2020 och ska möjliggöras
genom upphandling av evakueringsboendeplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 31 mars 2020
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328
Utredning
Bakgrund
De flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-talet. För att
kunna möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav krävs omfattande renovering. Med
anledning av att räddningstjänsten har lämnat anmärkningar på särskilda boenden i
Ängelholms kommun och att arbetsmiljöverket bevakar arbetet
, beslutade Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 att anta planering för upprustning av
särskilda boenden. I beslutet framgick att kommunens särskilda boenden ska flyttas ut ett i
taget, och att evakuering av första boendet ska påbörjas under 2020.
Evakueringsboendeplatser ska tillförsäkras, i första hand genom upphandling av extern
utförare, i andra hand inom ramen för befintligt ramavtal.
Delrapport
I Kommunstyrelsens beslut uppdrogs även åt Nämnden för omsorg och stöd att utreda och
lämna förslag på vilka särskilda boenden i kommunen som har värden som gör dem lämpliga
att renovera, kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation eller är aktuella att
avveckla. Uppdraget ska återrapporteras senast januari 2020 med en första delrapport i april
2020 avseende Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga.
Beläggningsstopp
Beläggningsstopp i god tid innan förestående evakuering möjliggör en smidig flyttprocess för
såväl boende som verksamhet. Inför evakuering behöver verksamheten utrymme att fokusera

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (3)
Diarienummer

2020-03-31

NOS 2020/66

på verksamhetsövergång och de processer som följer av den. Genom beläggningsstopp
undviks att enskilda behöver flytta två gånger på kort tid.
Turordning och evakuering
Beaktat förutsättningarna på Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga, avseende byggår, skick,
arbetsmiljö och anmärkningar från räddningstjänst, föreslår huvuduppdrag Hälsa följande
turordning för evakuering:
1. Åsbytorp
2. Karlsgården
3. Kungshaga
Förslag på turordning för evakuering har föregåtts av facklig samverkan.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden per plats på befintliga boenden är, på grund av fastigheternas ålder och skick, lägre
än vad som är fallet vid nyproduktion. Upphandlade platser förväntas därför vara dyrare än
befintliga som ska evakueras. Dessa beräknade kostnadsökningar har beaktats i Nämnden för
omsorg och stöds budgetförutsättningar för 2021 och plan 2022-2023.
Med början 2020 förväntas vissa merkostnader i samband med evakuering och
verksamhetsövergång. Kostnaden beräknas till 500 tkr per boende som evakueras. För en
första evakuering under år 2020 saknas i dagsläget finansiering.
Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta
att

uppdra åt chef Hälsa att påbörja renoveringsplanen med start av evakuering av
Åsbytorp 2020, därefter Karlsgården och Kungshaga 2021.

att

uppdra åt chef Hälsa att införa beläggningsstopp 3 månader innan förestående
evakuering av vardera boende.

Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att

tilldela Hälsa budgetmedel för merkostnader i samband med evakuering av Åsbytorp
2020 motsvarande 0,5 mnkr.

_____
Filippa Kurdve
TF chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef
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Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 137

Dnr. KS 2020/113 , NOS 2020/69

Utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i sitt budgetbeslut den 11 november 2019, § 200 , nämnden för
omsorg och stöd att utvärdera både kommunala och privata trygghetsboendens
trygghetsvärdar. Vidare ska utvärderingen ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag
på hur trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, 21 april 2020, §39
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 13 mars 2013
Utvärdering av trygghetsvärdarnas arbete och förslag på fortsatt organisering och
finansiering efter 2020, 11 mars 2020
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande personer: Lars Nyander (S),
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C) och Eric
Sahlvall (L).
Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar även på att få lov att lämna in vardera en
protokollsanteckning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna nämnden för omsorg och stöds återrapport som svar på uppdraget, samt
att uppdra åt nämnden för omsorg och stöd att återkomma med förslag på finansiering
inom nämndens befintliga ram.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna lade i nämnden för omsorg och stöd ett yrkande om en uppföljning
om 1 år, eftersom vi ville försäkra oss om att den politiska hanteringen fortsätter vad gäller
de viktiga funktioner som trygghetsvärdinnorna har eller haft. Vi ser inget egenvärde i
trygghetsvärdinnorna i sig, men finner det olyckligt om funktioner som de har och som har
ett högt värde för de boende, skulle försvinna. Detta innebär inte nödvändigtvis att
kommunen ska fortsätta ge en extra finansiering för sådana funktioner fullt ut, men vi
menar att frågan borde fortsätta bevakas efterhand som utfasningen sker och vi ser mer i
detalj vad det leder till, eller kommer leda till.”
Lars Nyander (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som
kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att
få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir
brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en
aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.”
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 107

Dnr. KS 2020/113, NOS 2020/69

Utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i sitt budgetbeslut den 11 november 2019, § 200 , nämnden för
omsorg och stöd att utvärdera både kommunala och privata trygghetsboendens
trygghetsvärdar. Vidare ska utvärderingen ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag
på hur trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, 21 april 2020, §39
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 13 mars 2013
Utvärdering av trygghetsvärdarnas arbete och förslag på fortsatt organisering och
finansiering efter 2020, 11 mars 2020
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall samt yrkar på att lämna en protokollsanteckning.
Lars Nyander (S) yrkar bifall samt yrkar på att lämna en protokollsanteckning.
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna nämnden för omsorg och stöds återrapport som svar på uppdraget, samt
att uppdra åt nämnden för omsorg och stöd att återkomma med förslag på finansiering
inom nämndens befintliga ram.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna lade i nämnden för omsorg och stöd ett yrkande om en uppföljning
om 1 år, eftersom vi ville försäkra oss om att den politiska hanteringen fortsätter vad gäller
de viktiga funktioner som trygghetsvärdinnorna har eller haft. Vi ser inget egenvärde i
trygghetsvärdinnorna i sig, men finner det olyckligt om funktioner som de har och som har
ett högt värde för de boende, skulle försvinna. Detta innebär inte nödvändigtvis att
kommunen ska fortsätta ge en extra finansiering för sådana funktioner fullt ut, men vi
menar att frågan borde fortsätta bevakas efterhand som utfasningen sker och vi ser mer i
detalj vad det leder till, eller kommer leda till.”
Lars Nyander (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som
kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att
få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir
brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en
aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.”
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-04

Diarienummer
KS 2020/113
Ytterligare
diarienummer
NOS 2020/69

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-46 80 87
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i sitt budgetbeslut den 11 november 2019, § 200 , nämnden för omsorg
och stöd att utvärdera både kommunala och privata trygghetsboendens trygghetsvärdar. Vidare
ska utvärderingen ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag på hur trygghetsvärdarna kan
organiseras och finansieras efter 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, 21 april 2020, §39
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 13 mars 2013
Utvärdering av trygghetsvärdarnas arbete och förslag på fortsatt organisering och finansiering efter 2020, 11 mars 2020
Utredning
I den genomförda utredningen framgår att man föreslår två olika modeller för hur trygghetsvärdarna ska hanteras framöver. Båda alternativen innebär att subventioneringen tas bort, antingen
direkt till 2021 eller via en utfasning där subventioneringen helt tas bort till 2023.
Nämnden för omsorg och stöd har föreslagit att subventioneringen ska tas bort stegvis. Nämndens förslag innebär kostnader på 730 tkr år 2021 och 290 tkr år 2022. Dessa kostnader är inte finansierade i nämndens budget för planåren 2021-2022 och skulle därför kräva antingen att
nämnden göre en omprioritering i sin budget eller att kommunfullmäktige tillskjuter extra medel.
Då trygghetsvärdar är en frivillig verksamhet som kommunen inte är skyldig att tillhandahålla eller subventionera bör nämnden för omsorg och stöd inarbeta sitt förslag i sin befintliga ram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna nämnden för omsorg och stöds återrapport som svar på uppdraget, samt
att uppdra åt nämnden för omsorg och stöd att återkomma med förslag på finansiering inom
nämndens befintliga ram.
Henrik Sandén
Planeringschef

Stefan Marthinsson
Ekonomichef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-04

Diarienummer
KS 2020/113
Ytterligare
diarienummer
NOS 2020/69

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-04-21

NOS § 39

Dnr. NOS 2020/69

Utvärdering trygghetsvärdar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att utvärdera trygghetsboendenas
trygghetsvärdar. Utvärderingen ska ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag på hur
trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 maj 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat den 13 mars 2020
Rapport ”Trygghetsvärdar på privata trygghetsboenden i Ängelholms kommun”
Sammanträdesprotokoll 2018-11-26 Kommunfullmäktige §272 dnr KS 2018/692
Beslut Kommunstyrelsen §200 dnr KS 2019/40
Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef.
Yrkanden
Ingela Sylwander (M) yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar bifall till alternativ två enligt
utredningen under förutsättning att en trygghetsvärd finns på plats. Wiveca Britzén (M),
Sonny Rosén (L) och Katarina Nilsson (KD) instämmer i yrkandet.
Stefan Pivré (SD) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att en uppföljning görs efter ett
år.
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Ingela Sylwanders (M) m.fl. yrkande, dels
bifall till Stefan Pivrés (SD) yrkande.
Ordförande finner att nämnden för omsorg och stöd bifaller Ingela Sylwanders (M) yrkande,
om att avslå förslag till beslut och bifalla alternativ två enligt utredningen under förutsättning
att en trygghetsvärd finns på plats.
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-04-21

att

Ängelholms kommun subventionerar trygghetsvärdarna utifrån redovisad
utfasningsmodell under 2021 och 2022. År 2023 avslutas subventionen i sin
helhet.

Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del
att

godkänna Hälsas utredning som svar på uppdraget.

Protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd vill ta följande till protokollet.
Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som kommunen är skyldig
att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att få hjälp och någon att fråga känns
tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och
trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.
Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd.
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Planeringschef
Ulrika Wattman
0431-870 000
Ulrika.wattman@erngelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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2020-03-13

NOS 2020/69

Nämnden för omsorg och stöd

Utvärdering av trygghetsvärdar på trygghetsboenden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att utvärdera trygghetsboendenas
trygghetsvärdar. Utvärderingen ska ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag på hur
trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 maj 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat den 13 mars 2020
Rapport ”Trygghetsvärdar på privata trygghetsboenden i Ängelholms kommun”
Sammanträdesprotokoll 2018-11-26 Kommunfullmäktige §272 dnr KS 2018/692
Beslut Kommunstyrelsen §200 dnr KS 2019/40
Utredning
Bakgrund
I Ängelholms kommun finns fyra trygghetsboenden varav två är bolagsdrivna, Willan 7 och
Kastanjelunden. Willan 7 är byggt av Ängelholmshem AB och Kastanjelunden av Haaks
Stenhus AB. Båda trygghetsboendena omfattades av det statliga investeringsstödet för
äldrebostäder vilket innebär att fastighetsägarna förband sig att under minst fyra år, från
utbetalt investeringsstöd, bedriva boendena som trygghetsboende med ställda krav på
gemensamhetslokal och med tillgänglig personal dagligen under angivna tider.
Fastighetsägarna förbinder sig inte, att efter fyra år från utbetalt investeringsstöd, bibehålla
gemensamhetslokal och trygghetsvärd.
Den 30 november 2015 beslutade Kommunfullmäktige att Socialnämndens riktlinjer från 2012
avseende subvention av trygghetsvärd och gemensamhetslokal skulle begränsas till att gälla
Willan 7 och Kastanjelunden. Vidare beslutades att riktlinjerna skulle begränsas till att gälla
fyra år från utbetalt investeringsstöd för respektive boende.
Subventionen som betalas ut baseras på fastighetsägarens ansökan till kommunen för
trygghetsvärd och gemensamhetslokal.
På Viktoriagården har det funnits trygghetsvärd sedan 2006 och på Willan sedan 2009. De
kommundrivna trygghetsboendena har ingen egen gemensamhetslokal för aktiviteter, utan
delar lokal för aktiviteter med särskilt boende som inryms i samma byggnad.
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Budgeten för trygghetsvärd på kommundrivna och bolagsdrivna trygghetsboenden ser ut
enligt nedan.
Trygghetsboende
Bolagsdrivna
Kommundrivna
Totalt

Budget 2020
750 tkr
712 tkr
1462 tkr

Trygghetsvärd Willan 7 och Kastanjelunden
På Willan 7 och på Kastanjelunden finns idag vardera en trygghetsvärd anställda på 75
procent. Willan 7 inrymmer 31 lägenheter och Kastanjelunden 44. Gemensamhetslokalen på
Willan 7 består av en lägenhet som går att ställa om för uthyrning medan
gemensamhetslokalen på Kastanjelunden inte går att omvandla till lägenhet för uthyrning.
Trygghetsvärdarna på både Willan 7 och Kastanjelunden arbetar i huvudsak med aktivering på
vardera trygghetsboende.
En omfattande utvärdering kring trygghetsvärdarnas arbete på Willan 7 och Kastanjelunden
genomfördes under slutet av 2018. Utvärderingen är fortfarande aktuell. Trygghetsvärdarnas
arbete är upplagt på samma sätt och besöksfrekvensen är, enligt trygghetsvärdarna på Willan 7
och Kastanjelunden, densamma idag. Resultatet från utvärderingen påvisar att:
 Drygt hälften av de boende deltar regelbundet i aktiviteterna som
arrangeras
 Drygt en tredjedel deltar på aktiviteter flera gånger i veckan
 Drygt hälften kan ta sig till närliggande kommunal träffpunkt
 Drygt en fjärdedel intar måltider i restauranger på kommunala boende
 Trygghetsvärdarna utgör ett stöd för minst en tredjedel
 Drygt en tredjedel använder gemensamhetslokalen utöver de organiserade
aktiviteterna
 Drygt en femtedel deltar endast i begränsad omfattning i aktiviteterna eller
inte alls
Trygghetsvärd Willan och Viktoriagården
Willan inrymmer 59 lägenheter varav 30 är avsedda för trygghetsboende och resterande för
särskilt boende. Här finns en trygghetsvärd på 75 procent. Willans träffpunktsverksamhet
besöks dagligen av många externa besökare.
Viktoriagården inrymmer 70 lägenheter varav 35 är avsedda för trygghetsboende och
resterande särskilt boende. Antalet hyresgäster kan vara högre på trygghetsboendet då
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parboende förekommer. Här finns en trygghetsvärd på 50 procent. Viktoriagården har också
externa besökare till träffpunktsverksamheten, men färre än Willan.
På respektive trygghetsboende finns också en aktivitetssamordnare på 25 procent, detta på
grund av den dubbla boendeinriktningen. Det är i huvudsak aktivitetssamordnarna som
planerar och arrangerar de dagliga aktiviteterna. Trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter består
främst av lägenhetsbesiktning, visning av lägenheter, nyckeladministration och andra
lokalanknutna arbetsuppgifter så som kontakt med vaktmästare och felanmälan.
Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning har genomförts i syfte att kartlägga hur andra kommuner finansierar
trygghetsvärdar på bolagsdrivna trygghetsboenden. Den påvisar att den vanligast
förekommande lösningen på finansiering av trygghetsvärdar på bolagsdrivna
trygghetsboenden, är genom kommunal subvention, av olika storlek. Det finns dock
indikationer på att flera kommuner med såväl bolagsdrivna som kommundrivna
trygghetsboende just nu ser över bemanningen i syfte att sänka den.
Närliggande träffpunkter i kommunal regi
I nära anslutning till trygghetsboendet Willan 7 ligger det kommundrivna trygghetsboendet
Willan. Willan erbjuder träffpunkt med ett brett utbud av aktiviteter även för bosatta i
närområdet. Det finns även tillgång till restaurang. Flera av de boende på Willan 7 deltar på
aktiviteter och äter i restaurangen på Willan.
I nära anslutning till trygghetsboendet Kastanjelunden ligger det särskilda boendet Kungshaga
som erbjuder träffpunkt även för de som är bosatta i närområdet. Det finns även tillgång till
restaurang. I närområdet har även kyrkan och PRO lokaler där flera av de boende på
Kastanjelunden är aktiva.
Analys
Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som kommunen
är skyldig att subventionera. Fastighetsägarna har inte förbundit sig att efter 2019 bibehålla
gemensamhetslokal eller trygghetsvärd.
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att kommunens subvention skulle begränsas till fyra år,
dessa år har passerat. Kommunfullmäktige beslutade också att subventionen endast gäller
dessa två boende, vilket om subventionen kvarstår, kan komma att bli ifrågasatt om fler
bolagsdrivna trygghetsboenden etableras i Ängelholm.
Omvärldsbevakningen påvisar att den vanligast förekommande lösningen på finansiering av
trygghetsvärdar på bolagsdrivna trygghetsboenden, är genom kommunal subvention, av olika
storlek.
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Andra lösningar som förekommer är att hyresgästen själv bekostar trygghetsvärden och
eventuell gemensamhetslokal genom en höjd hyresavgift. Det förekommer också att de
bolagsdrivna trygghetsboendena själva bekostar sina trygghetsvärdar och att tjänsten som
trygghetsvärd bemannas av kommunanställd personal.
Nedan redogörs för två olika alternativ till finansiering och organisering av trygghetsvärdar
och gemensamhetslokal efter 2020.
Alternativ 1
Subventionen av gemensamhetslokal och trygghetsvärd till bolagsdrivna trygghetsboende
avslutas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2015.
Boende på Willan 7 och Kastanjelunden erbjuds att delta i träffpunktsverksamhet på
närliggande boende, Willan och Kungshaga, där det även erbjuds möjlighet att besöka
restaurangen.
Trygghetsvärdarna på de kommundrivna trygghetsboendena avvecklas. Arbetsuppgifterna som
idag åligger trygghetsvärdarna fördelas på andra professioner. Aktiviteterna kommer i större
utsträckning att samordnas för boende på trygghetsboende, särskilt boende samt för externa
besökare.
Trygghetsboende
Bolagsdrivna
Kommundrivna
Totalt

Budget 2020
750 tkr
712 tkr
1462 tkr

Budget 2021
0 tkr
0 tkr
0 tkr

Alternativ 2
Ängelholms kommun subventionerar trygghetsvärd och gemensamhetslokal för såväl
bolagsdrivna som kommundrivna trygghetsboenden utifrån en utfasningsmodell. År tre
avslutas subventionen i sin helhet.
En fortsatt subventionering är inte finansierad inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga
budgetram, varpå budgetmedel behöver tillskjutas i det fall subventionering ska fortgå i
enlighet med alternativ 2.
Trygghetsboende Budget 2020
Bolagsdrivna
Kommundrivna
Totalt

750 tkr
712 tkr
1462 tkr

Budget 2021
(50% av
2020)
375 tkr
356 tkr
731 tkr

Budget 2022
(20% av
2020)
150 tkr
142 tkr
292 tkr

Budget 2023
(0% av 2020)
0 tkr
0 tkr
0 tkr
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Bedömning
Eftersom en fortsatt subventionering av trygghetsvärdar inte är finansierad inom Huvuduppdrag
Hälsas befintliga budgetram för planåren 2021-2022 förordas alternativ 1, det vill säga att avbryta
subventionen av trygghetsvärdar i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut, samt att
avveckla trygghetsvärdarna på de kommundrivna trygghetsboendena.
Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att: från och med år 2021 avbryta subventionen av trygghetsvärdar i enlighet med
kommunfullmäktiges tidigare beslut, samt att avveckla trygghetsvärdarna på de kommundrivna
trygghetsboendena.
Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del
att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdraget

_____

Filippa Kurdve
TF Chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I Ängelholms kommun finns fyra trygghetsboenden varav två är bolagsdrivna,
Willan 7 och Kastanjelunden. Willan 7 är byggt av Ängelholmshem AB och
Kastanjelunden av Haaks Stenhus AB. Båda trygghetsboendena omfattades av
det statliga investeringsstödet för äldrebostäder vilket innebär att
fastighetsägarna förband sig att under minst fyra år, från utbetalt
investeringsstöd, bedriva boendena som trygghetsboende med ställda krav på
gemensamhetslokal och med tillgänglig personal dagligen under angivna tider.
Länsstyrelsen betalade ut investeringsstöd för Willan 7 den 13 augusti 2015
med 3,8 mnkr utifrån en total produktionskostnad på 70,5 mnkr för 31
lägenheter och för Kastanjelunden den 27 januari 2016 med 5,9 mnkr utifrån
en produktionskostnad på 70 mnkr för 44 lägenheter.
Fastighetsägarna förbinder sig inte, att efter fyra år från utbetalt
investeringsstöd, bibehålla gemensamhetslokal och trygghetsvärd.
Den 30 november 2015 beslutade Kommunfullmäktige att Socialnämndens
riktlinjer från 2012 avseende subvention av trygghetsvärd och
gemensamhetslokal skulle begränsas till att gälla Willan 7 och Kastanjelunden.
Vidare beslutades att riktlinjerna skulle begränsas till att gälla fyra år från
utbetalt investeringsstöd för respektive boende. Hälsa tilldelades budgetmedel
för subvention motsvarande 750 tkr för 2016-2019. Ytterligare 750 tkr
tillfördes Hälsas budgetram för 2020 som ett engångsbelopp. I dagsläget finns
ingen kompensation för fortsatt subvention för 2021 och framåt.
Subventionen baseras på fastighetsägarens ansökan till kommunen för
trygghetsvärd och gemensamhetslokal.
På Viktoriagården har det funnits trygghetsvärd sedan 2006 och på Willan
sedan 2009. De kommundrivna trygghetsboendena har ingen egen
gemensamhetslokal för aktiviteter, utan delar lokal för aktiviteter med särskilt
boende som inryms i samma byggnad.
Trygghetsboende
Bolagsdrivna
Kommundrivna
Totalt

Budget 2020
750 tkr
712 tkr
1462 tkr

Budgeten för bolagsdrivna inkluderar såväl trygghetsvärd som gemensamhetslokal.

1.2 Syftet med utvärderingen
Syftet med utvärderingen är att ge svar på hur trygghetsvärdarnas arbete
fungerar samt ge förslag på hur trygghetsvärdarna kan organiseras och
finansieras efter 2020.

1.3 Avgränsningar
Utredningsuppdraget gäller Willan 7, Kastanjelunden, Willan och
Viktoriagården.

1.4 Begreppsförklaring
I rapporten benämns Kastanjelunden och Willan 7 som bolagsdrivna
trygghetsboende och Viktoriagården och Willan som kommundrivna
trygghetsboende.
En trygghetsvärd arbetar på ett trygghetsboende. Uppdraget som trygghetsvärd
kan skilja sig åt, men i huvudsak består arbetet av att arrangera och planera
aktiviteter tillsammans med hyresgästerna, i syfte att minska känslan av
ensamhet och verka för gemenskap bland de boende. Trygghetsvärdarna kan
även vara ett stöd för de boende med administrativa uppgifter som att fylla i
blanketter eller med teknikfrågor rörande TV och telefoni. I arbetsuppgifterna
ingår även lägenhetsbesiktning, nyckeladministration och andra lokalanknutna
arbetsuppgifter.
Aktivitetssamordnare förekommer på de båda kommundrivna
trygghetsboendena. I uppdraget som aktivitetssamordnare ingår att planera och
arrangera aktiviteter för boende, såväl på särskilt boende som på
trygghetsboende, och för externa besökare. Aktivitetssamordnaren på 25
procent på Viktoriagården belastar inte budgeten på 712 tkr utan belastar
aktiviteter och stöd inom särskilt boende.

2 Utvärdering
2.1 Trygghetsvärd - Willan 7 och Kastanjelunden
På Willan 7 och på Kastanjelunden finns idag vardera en trygghetsvärd
anställda på 75 procent. Willan 7 inrymmer 31 lägenheter och Kastanjelunden
44. Antalet hyresgäster kan vara högre då parboende förekommer.
Gemensamhetslokalen på Willan 7 består av en lägenhet som går att ställa om
för uthyrning medan gemensamhetslokalen på Kastanjelunden inte går att
omvandla till lägenhet för uthyrning.
Trygghetsvärdarna på både Willan 7 och Kastanjelunden arbetar i huvudsak
med aktivering på vardera trygghetsboende. De har båda flexibla arbetstider
men finns vanligtvis på plats måndag till fredag. Båda trygghetsvärdarna
försöker involvera hyresgästerna i planeringen av aktiviteterna. De bistår även
med samtal och hjälp med mindre teknikfrågor eller liknande.
En omfattande utvärdering kring trygghetsvärdarnas arbete på Willan 7 och
Kastanjelunden genomfördes under slutet av 2018. Utvärderingen är
fortfarande aktuell. Trygghetsvärdarnas arbete är upplagt på samma sätt och

besöksfrekvensen är, enligt trygghetsvärdarna på Willan 7 och Kastanjelunden,
densamma idag. Utvärderingen i sin helhet återfinns i bilaga 1.
72,5 procent av de boende på trygghetsboendena besvarade
enkätundersökningen 2018. Totalt skickades 91 enkäter ut, och 66 svar inkom.
Resultatet från enkätundersökningen påvisar att:








Drygt hälften av de boende deltar regelbundet i aktiviteterna som
arrangeras
Drygt en tredjedel deltar på aktiviteter flera gånger i veckan
Drygt hälften kan ta sig till närliggande kommunal träffpunkt
Drygt en fjärdedel intar måltider i restauranger på kommunala boende
Trygghetsvärdarna utgör ett stöd för minst en tredjedel
Drygt en tredjedel använder gemensamhetslokalen utöver de
organiserade aktiviteterna
Drygt en femtedel deltar endast i begränsad omfattning i aktiviteterna
eller inte alls

2.2 Trygghetsvärd - Willan och Viktoriagården
Willan inrymmer 59 lägenheter varav 30 är avsedda för trygghetsboende och
resterande för särskilt boende. Antalet hyresgäster på trygghetsboendet kan
vara högre då parboende förekommer. Här finns en trygghetsvärd på 75
procent och aktivitetssamordnare på 25 procent. Willans
träffpunktsverksamhet besöks dagligen av många externa besökare.
Viktoriagården inrymmer 70 lägenheter varav 35 är avsedda för
trygghetsboende och resterande särskilt boende. Antalet hyresgäster kan vara
högre på trygghetsboendet då parboende förekommer. Här finns en
trygghetsvärd på 50 procent och aktivitetssamordnare på 25 procent.
Viktoriagården har också externa besökare till träffpunktsverksamheten, men
färre än Willan.
På respektive trygghetsboende finns både trygghetsvärd och
aktivitetssamordnare, detta på grund av den dubbla boendeinriktningen. Det är
i huvudsak aktivitetssamordnarna som planerar och arrangerar de dagliga
aktiviteterna. Till följd av det höga besöksantalet behöver bemanning av
aktivitetssamordnare vid vissa aktiviteter utökas.
Trygghetsvärdarna och aktivitetssamordnarna på både Willan och
Viktoriagården arbetar i huvudsak måndag till fredag.
Trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter består främst av lägenhetsbesiktning,
visning av lägenheter, nyckeladministration och andra lokalanknutna
arbetsuppgifter så som kontakt med vaktmästare och felanmälan. De är även
ett stöd vid teknikfrågor, rörande TV och telefoni, men även behjälpliga med
att fylla i blanketter eller liknande. Vid större aktiviteter deltar
trygghetsvärdarna som stöd till aktivitetssamordnarna.

2.3 Jämförelse
I utvärderingen har det framkommit att trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter
skiljer sig åt och att trygghetsvärdarna på de kommundrivna trygghetsboendena
i huvudsak arbetar med fastighetsnära arbetsuppgifter medan trygghetsvärdarna
på de bolagsdrivna trygghetsboendena i huvudsak arbetar med att planera och
arrangera aktiviteter.
Jämförelse mellan trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter på de kommundrivna och
de bolagsdrivna trygghetsboendena är därför svår att göra, då
förutsättningarna skiljer sig åt.

3 Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning har genomförts i syfte att kartlägga hur andra kommuner
finansierar trygghetsvärdar på bolagsdrivna trygghetsboenden.
Omvärldsbevakningen omfattar 26 slumpmässigt utvalda kommuner med både
geografisk och storleksmässig spridning. Informationen har samlats in genom
mejlkontakt med kommunerna. Flera kommuner har trygghetsboende i såväl
bolagsdriven som kommundriven regi. Omvärldsbevakningen utgår dock ifrån
att subventionen är densamma oavsett regi. Resultatet redovisas i bilaga 2.

3.1 Resultat från omvärldsbevakningen
I resultatet nedan är Höganäs undantagna då de har olika lösningar på olika
trygghetsboenden. Likaså räknas de sex kommuner bort som endast har
trygghetsboende i kommundriven regi.
Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:




16 av 19 kommuner subventionerar någon form trygghetsvärd på såväl
bolagsdrivna som kommundrivna trygghetsboenden. Hur stor
subventioneringen är varierar stort mellan kommunerna,
se tabell, bilaga 2.
3 av 19 kommuner subventionerar inte trygghetsvärd på de
bolagsdrivna eller kommundrivna.

Det finns indikationer på att flera kommuner med såväl bolagsdrivna som
kommundrivna trygghetsboende just nu ser över bemanningen. Eslövs
kommun har skrivit nya riktlinjer för trygghetsboende där man avser bemanna
trygghetsboende med trygghetsvärd två timmar per dag, veckans alla dagar.
Detta motsvarar en tjänst på 35 procent.
Även Göteborgs stad kommer att föreslå en ny riktlinje där bemanning av
trygghetsvärd föreslås till 10 timmar per vecka, vilket motsvarar en tjänst på 25
procent.

4 Närliggande träffpunkter i kommunal regi
I nära anslutning till trygghetsboendet Willan 7 ligger det kommundrivna
trygghetsboendet Willan. Willan erbjuder träffpunkt med ett brett utbud av
aktiviteter även för bosatta i närområdet. Det finns även tillgång till restaurang.
Flera av de boende på Willan 7 deltar på aktiviteter och äter i restaurangen på
Willan.
I nära anslutning till trygghetsboendet Kastanjelunden ligger det särskilda
boendet Kungshaga som erbjuder träffpunkt även för de som är bosatta i
närområdet. Det finns även tillgång till restaurang. I närområdet har även
kyrkan och PRO lokaler där flera av de boende på Kastanjelunden är aktiva.

5 Alternativ finansiering och organisering
5.1 Summering
Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet
som kommunen är skyldig att subventionera. Fastighetsägarna har inte
förbundit sig att efter 2019 bibehålla gemensamhetslokal eller trygghetsvärd.
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att kommunens subvention skulle
begränsas till fyra år, dessa år har passerat. Kommunfullmäktige beslutade
också att subventionen endast gäller dessa två boende, vilket om subventionen
kvarstår, kan komma att bli ifrågasatt om fler bolagsdrivna trygghetsboenden
etableras i Ängelholm.
Omvärldsbevakningen påvisar att den vanligast förekommande lösningen på
finansiering av trygghetsvärdar på bolagsdrivna trygghetsboenden, är genom
kommunal subvention, av olika storlek.
Andra lösningar som förekommer är att hyresgästen själv bekostar
trygghetsvärden och eventuell gemensamhetslokal genom en höjd hyresavgift.
Det förekommer också att de bolagsdrivna trygghetsboendena själva bekostar
sina trygghetsvärdar och att tjänsten som trygghetsvärd bemannas av
kommunanställd personal.
Det finns idag en tydlig skillnad mellan trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter
mellan kommundrivna och bolagsdrivna trygghetsboenden. En anledning kan
vara den dubbla boendeinriktningen som idag finns på de kommundrivna
trygghetsboendena, en annan kan vara att träffpunkterna på de kommundrivna
trygghetsboendena även är öppna för externa besökare.
Nedan redogörs för två olika alternativ till finansiering och organisering av
trygghetsvärdar och gemensamhetslokal efter 2020.

5.2 Alternativ 1
Subventionen av gemensamhetslokal och trygghetsvärd till bolagsdrivna
trygghetsboende avslutas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut från den
30 november 2015.
Boende på Willan 7 och Kastanjelunden erbjuds att delta i
träffpunktsverksamhet på närliggande boende, Willan och Kungshaga, där det
även erbjuds möjlighet att besöka restaurangen.
Trygghetsvärdarna på de kommundrivna trygghetsboendena avvecklas.
Arbetsuppgifterna som idag åligger trygghetsvärdarna fördelas på andra
professioner. Aktiviteterna kommer i större utsträckning att samordnas för
boende på trygghetsboende, särskilt boende samt för externa besökare.
Trygghetsboende
Bolagsdrivna
Kommundrivna
Totalt

Budget 2020
750 tkr
712 tkr
1462 tkr

Budget 2021
0 tkr
0 tkr
0 tkr

5.3 Alternativ 2
Ängelholms kommun subventionerar trygghetsvärd och gemensamhetslokal
för såväl bolagsdrivna som kommundrivna trygghetsboenden utifrån en
utfasningsmodell. År tre avslutas subventionen i sin helhet.
En fortsatt subventionering kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas
befintliga budgetram, varpå budgetmedel behöver tillskjutas i det fall
subventionering ska fortgå i enlighet med alternativ 2.
Trygghetsboende Budget 2020
Bolagsdrivna
Kommundrivna
Totalt

750 tkr
712 tkr
1462 tkr

Budget 2021
(50% av 2020)
375 tkr
356 tkr
731 tkr

Budget 2022
(20% av 2020)
150 tkr
142 tkr
292 tkr

Budget 2023
(0% av 2020)
0 tkr
0 tkr
0 tkr

6 Bilagor
Bilaga 1 – Utvärdering trygghetsvärdar Kastanjelunden och Willan 7, 2018
Bilaga 2 – Omvärldsbevakning finansiering trygghetsvärd, tabell

Utvärdering verksamheten med
trygghetsvärdar på Willan 7 och
Kastanjelunden

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09

1

www.engelholm.se

Bakgrund
o Beslut i Kommunfullmäktige den 30 november 2015 om nya
riktlinjer.
o Subvention av trygghetsvärd och gemensamhetsutrymmen
begränsat till att gälla för Willan 7 och Kastanjelunden.

o Att riktlinjerna skulle begränsas till att gälla fyra år från
utbetalt investeringsstöd för respektive boende.
o Willan 7 har subvention fram till och med augusti 2019.
o Kastanjelunden har subvention fram till och med januari 2020.

o Hälsa gavs i uppdrag att följa upp verksamheten med
trygghetsvärdarna vid de aktuella boendena.
ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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www.engelholm.se

Utvärdering - tillvägagångssätt

o Intervju med trygghetsvärdar och årsberättelser - för att få en
sammanfattande bild av verksamhet

o Enkäter till samtliga hyresgäster om hur de nyttjar
verksamheten med trygghetsvärd

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Intervju trivselvärd Willan 7
o 31 lägenheter, 39 hyresgäster
o 1 gemensamhetslägenhet med stor balkong, kallad 8:an
o Trivselvärden är på plats måndag till fredag, flexibla
arbetstider. 75 % tjänst
o Samtal och aktiviteter
o Aktiviteter i snitt 4 vardagar i veckan

o Ca 6-8 av hyresgästerna är alltid med, ca 5-6 är aldrig med,
resten då och då

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Aktiviteter Willan 7
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Måndagscaféer
Utflykter av diverse slag
Tipspromenader eller andra promenader
Bingo, Musikvideos, Musikquiz
Rolands gympa (arrangeras av en hyresgäst)
Kortspel, TV-spel
Bakning
Filmer, dokumentärer
Röglekvällar
Teater
Studiebesök eller besökare som kommer till boendet, tex
Johan Brinck som berättar om Ängelholms historia

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Delaktighet och samverkan
o Enkät till hyresgästerna 2 ggr/ år om önskemål av aktiviteter
o Månadsmöten 10 gånger per år
o Kontinuerlig lyhördhet för önskemål
o Samverkan med Kastanjelunden, resor och samvaro
o Samverkan med Willans vård- och trygghetsboende. Bland annat
firas midsommar tillsammans. Flera av hyresgästerna äter
regelbundet på restaurangen
o Samarbete med Ängelholms gymnasieskola. Eleverna kommer till
boendet och de äldre gör studiebesök på skolan.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Gemensamhetslägenheten på
Willan 7
o Alla hyresgäster har en tagg till 8:an och kan själv gå dit när
som helst.
o Där finns kaffe och kaffebröd till självkostnadspris. Där finns
spel, kort och böcker samt tidningar. Ett stort pussel ligger
också alltid framme som hyresgästerna hjälps åt med att
lägga. Det finns också träningsredskap och en träningscykel
på balkongen.
o Hyresgästerna kan även låna 8:an kostnadsfritt för tex ett
eget födelsedagskalas.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Intervju trygghetsvärd och
verksamhetsansvarig
Kastanjelunden
o 44 lägenheter, 52 hyresgäster
o 1 gemensamhetslägenhet, vinterträdgård och gemensam
utomhusterass
o Trygghetsvärden är på plats måndag till fredag, flexibla arbetstider
75 % tjänst
o Aktiviteter och samtal
o Aktiviteter varje vardag
o Arrangerat samköp av daglig varor
o Aktiviteterna besöks i genomsnitt av 16 personer. Det är cirka 12
personer som deltar i de flesta aktiviteterna och övriga är med lite
då och då.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Aktiviteter Kastanjelunden
o Kalenderstyrda aktiviteter såsom fetisdagsdagen, påsk, midsommar
med mera
o Promenader två gånger i veckan
o Sittgympa, minnesträning, bingo, poesi och lyrik
o Eftermiddagskaffe med tex pussel eller spel, bakning
o Filmkvällar med tex pizza
o Bokprat med frukost samt lyssna på ljudbok tillsammans
o Teater, vinprovning
o Utflykter, sightseeing
o Teknikhjälp med läsplattor och smartphones
o Massageträning och avslappning
o Seniorshop
o Föredragshållare tex Johan Brinck och Eva Thorén som berättar om
Ängelholms historia

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Delaktighet och samverkan
o En aktivitetsgrupp bestämmer tillsammans vilka aktiviteter som
arrangeras
o Veckoblad över kommande aktiviteter
o Kontinuerlig lyhördhet för önskemål
o Samarbete med Willan 7, resor och samvaro
o Samarbetet med den närbelägna förskolan, tex har barnen
uppträdanden för de äldre
o Både kyrkan och PRO har lokaler i närheten så många av
hyresgästerna är engagerade där
o En del hyresgäster äter i Kungshagas restaurang

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Gemensamhetsutrymmen på
Kastanjelunden
o Alla hyresgäster har tillgång till gemensamhetsutrymmena,
dvs lägenheten, vinterträdgården och utomhusterassen när
som helst.
o Där finns kaffe och kaffebröd till självkostnadspris. Där finns
spel, kort och böcker samt tidningar med mera.
o Hyresgästerna kan även låna gemensamhetsutrymmena
kostnadsfritt för exempelvis ett eget födelsedagskalas.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Resultat enkät

91, enkäter, 66 svar.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Fortsättning resultat enkät
ANGELHOLMS
KOMMUN

Deltar i aktiviteterna på trygghetsboendet
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46, av 66 deltar regelbundet. 19, av 66 är inte engagerade i
någon hög grad.
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Fortsättning resultat enkät
ANGELHOLMS
KOMMUN
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Fortsättning resultat enkät

Ja, exempel; föreningsliv, gymnastik, bingo, syförening, privata
aktiviteter
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Fortsättning resultat enkät
ANGELHOLMS
KOMMUN

Hur ofta deltar du i aktiviteter,na?
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30, av 66 deltar flera gånger i veckan.
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Fortsättning resultat enkät
Vad hade kunnat få dig att komma på fler träffar?
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Fler aktiviteter dagtid

Fler aktiviteter på kvällen

Fler aktiviteter på helgen

Annat utbud

20, av 66 skulle vilja ha mer aktiviteter. Annat utbud; för mycket
av samma sak, fler månadsmöten för gemenskap
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Fortsättning resultat enkät
ANGELHOLMKOMMUN

Kan du ta dig till närliggande
kommunal trä
unkt?

40

~~~------------------~~--------------

35

+---

30

-+---

25

-+---

20

-+---

15 +---

10

+---

5

+---

0

-+---

Ja

Ja med
Ja med
färdtjänst ledsagare

Nej

Vet ej

(tom)

41, av 66 kan ta sig till kommunal träffpunkt

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Fortsättning resultat enkät
ANGELHOLMS
KOMMm

Äter du lunch/middag på något av
kommunens äldreboenden?
40
35
30
25

~--------------~--------------------------

+------------+------------+---~~------

20 - + - - - 15 - + - - - 10 - + - - - 5 -+---0 +----

Ja

Nej

Visste inte om att
möjlig heten
fanns

(tom)

23 av 66 har uppgivit att de äter på kommunalt boende

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Fortsättning resultat enkät
Hjälper trygghetsvärden dig med andra saker?
35

33

30

28

25
20
15
10
5

5

0

Ja, exempel

Nej

(tom)

33, av 66 får hjälp med annat såsom lägenhetsfrågor, råd och
stöd i samhällsfrågor, teknik, information om vad som är på
gång i kommunen med mera.
ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Fortsättning resultat enkät
ANGEl

Använder du gemensamhetsutrymme·na
till andra aktiviteter?

KO~

35 ~----~~----------------------------------

30

-+--

25

-+--

20

-+--

15

-+--

10

-+----

5

-+----

0

-+----

5

Ja, exempel

Nej

(tom)

33 av 66 använder lokaliteterna i övrigt till privata fester,
gemenskap med grannar, motion, träning, läsa tidningen, lägga
pussel med mera.
ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Slutsatser - enkätundersökningen
o Hög svarsfrekvens – 72,5 %

o
o
o
o
o

Minst hälften av de boende deltar regelbundet i aktiviteterna.
Minst en tredjedel deltar fler gånger i veckan.
Minst hälften kan ta sig till kommunal träffpunkt.
Minst en fjärdedel äter på kommunal boende.
Trygghetsvärden utgör ett stöd för minst en tredjedel som
uttrycker att de får hjälp med annat.
o Minst en tredjedel använder gemensamhetsutrymmena när
det inte är organiserade aktiviteter.
o Minst en femtedel deltar i begränsade omfattning i
aktiviteterna eller inte alls

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-04-09
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Bilaga 2 – Tabell finansiering av
trygghetsboende
I tabellen nedan benämns trygghetsboende för TB. Om inget annat
framkommer avses trygghetsboende antingen i privat regi eller som
kommunägt bolag.
Kommun

Vem finansierar trygghetsvärden?

Övrig kommentar

Gullspång
Gävle
Helsingborg
Hässleholm

Kommunen finansierar trygghetsvärden
En 75% tjänst finansieras av kommunen
Kommunen delfinansierar trygghetsvärdarna

Har endast kommunala TB
Kommunalt anställd personal arbetar på TB
25% står TB för själv, total tjänst på 100%
Oklart hur mycket finansiering som utgår

Höganäs
Hörby
Höör
Jönköping
Karlstad
Kungsbacka

Av två TB delfinansieras ett av kommunen.
Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen delfinansierar trygghetsvärdarna
Hyresgästerna på TB

Lönsboda
Malmö
Mora
Norsjö
Simrishamn
Skellefteå

Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen delfinansierar trygghetsvärdarna
Kommunen finansierar trygghetsvärden

Skurup
Säffle
Trollhättan
Uddevalla
Vara
Varberg

Kommunen finansierar trygghetsvärden

Visby
Åstorp
Örnsköldsvik
Östersund

Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen finansierar trygghetsvärden
Hyresgästerna finansierar trygghetsvärden

Bolaget själv
Kommunen finansierar trygghetsvärden
Kommunen delfinansierar trygghetsvärdarna

Ett av TB står själva för sin trygghetsvärdinna
Har endast kommunala TB

Oklart hur fördelningen ser ut
Trygghetsavgift på 1400kr/mån
Har endast kommunala TB
Kommunalt anställd personal arbetar på TB med annan titel
Har endast kommunala TB
*Antal TB-lägenheter reglerar hur stort bidrag som utgår
Oklart hur mycket finansiering som utgår

Har endast kommunala TB
Ingen kommunal finansiering utgår
Har endast kommunala TB
Cirka en 30% tjänst finansieras av kommunen
Investeringsstödet är 475tkr per år
**Antal TB-lägenheter reglerar hur stort bidrag som utgår
Kostnaden läggs på hyran

*Trygghetsboende med 5 - 10 lägenheter finansieras med upp till 80 000 kronor/år, 11 - 29 lägenheter
finansieras med upp till 120 000kronor/år. Trygghetsboende med 30 lägenheter eller mer finansieras
med upp till 210 000 kronor/år
**Trygghetsboende med upp till 30 lägenheter finansieras med 50 % av heltidstjänst, 31-60
lägenheter finansieras med 75 % av heltidstjänst. Trygghetsboende med fler än 60
lägenheter finansieras med en 100 % tjänst

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 138

Dnr. KS 2020/139

Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Sydvatten AB har inkommit med en ansökan om att utöka borgensramen för bolagets
lån med anledning av framtida investeringar. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536
mnkr och föreslås utökas till 3 100 mnkr. Borgensåtagandet fördelas proportionerligt
efter respektive kommuns ägarandel.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03
Skrivelse från Sydvatten ”Borgensram för lån åt Sydvatten AB”, 2020-03-30
Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att under förutsättning av kommande bolagsstämmas godkännande utöka Ängelholms
kommuns borgensram till Sydvatten AB med 25,0 mnkr till sammanlagt 139,0 mnkr,
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra åt kommunens ombud att vid kommande bolagsstämma 2021 rösta för att
utöka Sydvatten AB:s totala borgensram från 2 536 mnkr till 3 100 mnkr.

Beslutet ska expedieras till
Sydvatten AB

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 100

Dnr. KS 2020/139

Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Sydvatten AB har inkommit med en ansökan om att utöka borgensramen för bolagets
lån med anledning av framtida investeringar. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536
mnkr och föreslås utökas till 3 100 mnkr. Borgensåtagandet fördelas proportionerligt
efter respektive kommuns ägarandel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03
Skrivelse från Sydvatten ”Borgensram för lån åt Sydvatten AB”, 2020-03-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att under förutsättning av kommande bolagsstämmas godkännande utöka Ängelholms
kommuns borgensram till Sydvatten AB med 25,0 mnkr till sammanlagt 139,0 mnkr,
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra åt kommunens ombud att vid kommande bolagsstämma 2021 rösta för att
utöka Sydvatten AB:s totala borgensram från 2 536 mnkr till 3 100 mnkr.
Beslutet ska expedieras till
Sydvatten AB

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-03

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/139

Kommunstyrelsen

Ang framställan om utökad borgensram, Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Sydvatten AB har inkommit med en ansökan om att utöka borgensramen för bolagets lån
med anledning av framtida investeringar. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 mnkr och
föreslås utökas till 3 100 mnkr. Borgensåtagandet fördelas proportionerligt efter respektive
kommuns ägarandel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03
Skrivelse från Sydvatten ”Borgensram för lån åt Sydvatten AB”, 2020-03-30
Utredning
Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker enligt Sydvatten lånebehovet från 2021 till
och med 2027.
Borgensramen föreslås av Sydvattens styrelse bli utökad med 564 mnkr, från 2 536 mnkr till
3 100 mnkr.
Anledningen är investeringsbehoven som under perioden 2021-2029 beräknas uppgå till ca 3
miljarder.
Ängelholms kommuns beslutade borgensram för Sydvatten uppgår till 114 mnkr. Utifrån
kommunens ägarandel på 4,48% föreslår Sydvatten att kommunens borgensram utökas med
25,0 mnkr till sammanlagt 139,0 mnkr.
Förslag till beslut
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-03

Diarienummer
KS 2020/139

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att under förutsättning av kommande bolagsstämmas godkännande utöka Ängelholms kommuns borgensram till Sydvatten AB med 25,0 mnkr till sammanlagt 139,0 mnkr,
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra åt kommunens ombud att vid kommande bolagsstämma 2021 rösta för att utöka
Sydvatten AB:s totala borgensram från 2 536 mnkr till 3 100 mnkr.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.

2 (2)

Diarienr

SV/2020/0078-1
Vår referens

Datum

2020-03-30
Sidnr

Lars Rosén

Ekonomi- och finanschef

1 (4)

Till
Sydvattens delägarkommuner

Borgensram för lån åt Sydvatten AB
Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027.
Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till en
total borgensram om 3 100 miljoner. Borgensåtagande kommer att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägarandel.
Med denna skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder
vidtas så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad borgensram.

Borgensåtagande och bolagsstämma
Enligt konsortialavtalets §7 gäller följande avseende borgensåtagande:
…. Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i
enlighet med denna punkt…
… Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet….
…. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ORG.NR

POSTGIRO 53 51 93-7

Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö

010-515 10 00

556100-9837

BANKGIRO 400-6722
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Investeringar
Budget 2020 och flerårsplan 2021–2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert,
redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras
under perioden.

En stor del av investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket som togs i drift 1948. Inne på verket byggs en fjärde produktionslinje som
kommer att öka kapaciteten med 500 l/s. Utgående vatten förses med UV-anläggning
som en utökad mikrobiologisk barriär. Parallellt utförs flera större underhållsinvesteringar i verkets äldre anläggningsdelar.
Sydvatten är en stor konsument av elenergi. I budget 2020 beslutades därför att en
solcellspark ska byggas vid Vombverket. Anläggningen ska förse verket med 40 % av
energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige.
För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreservoaren i Norra Ugglarp anläggas. I investeringsplanen ingår även en utökning av reservoarkapaciteten i Norra Ugglarp. Detta ger förutom ökad kapacitet och säkerhet även
förutsättningar för underhållsarbeten på gamla anläggningar.
Under planperioden ska delar av Båstad kommun och Skurups kommun anslutas till
Sydvattens distributionsnät.
Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre
sikt är att möjliggöra användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. Vombverket saknar idag en reservvattentäkt, med Bolmenvatten som primär råvattenkälla vid
Vombverket kommer Vombsjön att fungera som reservvattentäkt. Ur ett översiktligt
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perspektiv finns två grupperingar av projekt i investeringsplanen för detta. Dels ska en
ledning dras mellan Stehag och Vomb. Dels ska Vombverket byggas ut för att kunna
förbehandla råvattnet från Bolmen. Utredning och projektering för detta pågår och
byggnationen förväntas påbörjas 2027 och utgör sedan majoriteten av investeringsvolymen resterande år av planperioden.
De investeringar som är beslutade medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade
kapitalkostnader. För hela planperioden 2020–2029 beräknas den genomsnittliga årliga
kostnadsökningen föranledd av investeringsplanen för hushållen uppgå till 28 kronor
per år.
Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras:
Investeringar

Totalt
Förbehanding Vombverket
UV-anläggning Vombverket
Råvattenledning Stehag-Vomb
Vomb tredje ledning
Reservoar Ugglarp
Kapacitet produktionslinje Vombverket
Råvatten Stehag-Riverket
Bjuv - Ängelholm ledning
Övriga samhällsekonomiskt lönsamma
Båstad, ledning
Svedala-Skurup ledning
Solcellspark
Övriga företagekonomiskt lönsamma
Tvingande
Underhållsinvesteringar

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

266 685 581 641 488 576 220 418 156 956 68 457 78 956 187 956 437 224
225 000
24 836 43 984 57 736
6 000 10 000 33 000 150 000 175 000
5 000 157 000 46 000
2 070 24 000 23 587
35 871 80 400 80 424
2 500 4 000 80 000 83 000
200 97 258 95 215
102 987 46 150 46 427 56 384 32 000 31 000 19 000 11 000 11 000
9 200 61 600 9 700
500 4 500 25 000 5 000
15 000 45 000
30 242 21 369 17 650 10 250 10 800
800
800
800
800
3 228 4 146 38 053
52 551 38 734 29 784 23 784 25 156 26 657 26 156 26 156 25 424

2029

499 082
225 000
175 000

57 486

10 300
31 296

Självfinansieringsgrad
Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anläggningarna ska finansieras helt inom verksamheten. För hela planperioden uppgår självfinansieringsgraden till 46 %.

Borgensram och borgensavgift
Föreslagen borgensram täcker lånebehovet till och med 2027, för lånebehov efter 2027
kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas.
Nuvarande borgensavgift uppgår till 0,25 % av genomsnittlig upplåning med
kommunal borgen under året. Avgiften föreslås behållas på denna nivå.
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Nuvarande borgensåtagande
Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning §7, träffat 2014 mellan Sydvattens
delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel
i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare
har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa delägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig
på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i
aktiekapitalet.

Beredning
Beslut om att tillskriva ägarna om utökad borgensram fattades av Sydvattens styrelse
den 3 februari 2020. Ärendet togs upp för beredning i Ekonomiskt samråd den 21
februari 2020.

Med vänlig hälsning
SYDVATTEN AB

Ilmar Reepalu
Styrelseordförande

Jörgen Johansson
VD

Bilaga:
- Beräknat borgensåtagande fram till 2027
- Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB

Delägarnas Borgensåtaganden 2021-2027
Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel
Delägare

Ägarandel
efter
nyemission
2018-06-01

Borgensåtagande
2019**

Behov nya lån
2021-2028
1 060 Mkr

Bjuv

1,73%

34 535 800

Burlöv

1,91%

38 087 200

Båstad*

1,54%

9 702 000

Eslöv

Summa
borgensåtagane
2027

Nuvarande
borgensram
2020

Ökning Ny borgensram
borgensram

18 338 000

52 873 800

44 000 000

10 000 000

54 000 000

20 246 000

58 333 200

48 000 000

11 000 000

59 000 000

16 324 000

26 026 000

38 000 000

10 000 000

48 000 000

3,69%

73 609 500

39 114 000

112 723 500

94 000 000

20 000 000

114 000 000

15,08%

300 751 600

159 848 000

460 599 600

383 000 000

84 000 000

467 000 000

2,89%

57 556 900

30 634 000

88 190 900

73 000 000

17 000 000

90 000 000

Kävlinge

3,21%

64 004 800

34 026 000

98 030 800

81 000 000

18 000 000

99 000 000

Landskrona

4,85%

96 764 900

51 410 000

148 174 900

123 000 000

27 000 000

150 000 000

Helsingborg
Höganäs

Lomma

2,30%

45 781 900

24 380 000

70 161 900

58 000 000

13 000 000

71 000 000

Lund

12,67%

252 665 100

134 302 000

386 967 100

322 000 000

71 000 000

393 000 000

Malmö

33,53%

668 530 500

355 418 000 1 023 948 500

851 000 000

188 000 000

1 039 000 000

Skurup

1,73%

34 267 200

18 338 000

52 605 200

43 000 000

11 000 000

54 000 000

Staffanstorp

2,54%

50 651 400

26 924 000

77 575 400

64 000 000

15 000 000

79 000 000

Svalöv

1,61%

32 168 200

17 066 000

49 234 200

41 000 000

9 000 000

50 000 000

Svedala

2,31%

46 247 800

24 486 000

70 733 800

59 000 000

13 000 000

72 000 000

Vellinge

3,93%

78 344 700

41 658 000

120 002 700

100 000 000

22 000 000

122 000 000

Ängelholm

4,48%

89 330 500

47 488 000

136 818 500

114 000 000

25 000 000

139 000 000

Summa

100% 1 973 000 000

1 060 000 000 3 033 000 000 2 536 000 000

564 000 000

3 100 000 000

*Båstad går in med borgen efterhand som äldre lån förfaller
**I summan ingår lånelöfte om 100 miljoner.

KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL
VATTENFÖRSÖRJNING GENOM
SVDVATTEN AB

§1
Avtalsslutande kommuner
Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala,
V eliinge och Ängelholm.

§2
Samarbetsform
Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats
år 1966.

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som
beslutas av bolagsstämma.

§3
Bolagets ändamål
sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunema med vatten från dessa
regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunema svarar var och en för
den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar
och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till
förbindelsepunktema för respektive delägarkommun.

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommunalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsättning att delägarkommunemas löpande behov av vatten är tryggat och att delägarkommunernas intressen i övrigt inte skadas. styrelsen beslutar i varje enskilt fall om
genomförande av en sådan affår.
Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunemas vattentjänstanläggningar. Varje sådan affår ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att
aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar.
styrelsen beslutar i varje enskilt fall härom.
Sydvatten ska därjämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunema i
syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser, vilket bör beaktas av delägarkommunema vid investeringar i deras egna
anläggningar.
sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt
affärsmässighet, för maximal samhällsnytta.

§4
sydvattens delägare
sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunemas skyldighet att ordna
vattenförsörjning. Delägarkommunema är därför överens om att endast kommuner
till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten.

§5
Aktiekapitalet och dess fördelning
sydvattens aktiekapital uppgår till442 402 800 kronor. Andelama i aktiekapitalet
fördelas mellan delägarkommunema efter folkmängd. Vid undertecknandet av detta
avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande:
Bj uv
Burlöv
Eslöv
Helsingborg
Höganäs
Kävlinge
Landskrona
Lomma

1,76%
1,94%
3,75%
15,32%
2,93%
3,26%
4,93%
2,33%

Lund
Malmö
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Vellinge
Ängelholm

12,87%
34,05%
1,74%
2,58%
1,64%
2,36%
3,99%
4~55%

100%
Fördelningen är baserad på delägarkommunemas respektive folkmängd den 31
december 2011, enligt statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunemas
andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år.
Delägarkommunema är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet
som följer vid tillämpning av bestämmelserna i§ 9 om nytiiiträde av kommun.
Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i
aktiekapitalet).
Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunema deltaga i proportion till sina
andelar i aktiekapitalet.

§6
Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie
Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas.
Pantsättning av aktie får inte ske.

§7
Finansiering
Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering
enligt vad som anges i denna paragraf.

sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på
kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner
under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor.
Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära
i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta
konsortialavtal framgår av bilaga l.
Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet.
sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna
i förhållande till borgensåtagandet
Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott.
Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är
giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.
Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram.
sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och
ekonomisk långtidsplanering.

§8
Fördelning av kostnader
Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska
bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av föregående kalenderår enligt statistiska Centralbyråns statistik. styrelsen kan medge
viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl. a. att antalet anslutna vattenförbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att
industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda
omständigheter föreligger.

sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkommunema efter deras
relativa andelstal enligt ovan med två decimaler.
Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på
marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd.
Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunema för del i anläggningarnas
kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att
intäkter och kostnader i princip balanserar varandra.

§9
Villkor för nytiiiträdande kommuner
Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun.

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska
l. biträda mellan delägarkommunema gällande konsortialavtal, och
2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en
teckningskurs motsvarande aktiemas andel i bolagets nettotillgångar,
baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast
föregående år.
Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut
i varje enskilt fall.

§ 10
Vissa bestämmelser om vattenleverans
sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är
lämpliga i förhållande till sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning,
varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas.

Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för Sydvattens leveranser fastställs av
styrelsen.
Delägarkommunema är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de
regionala anläggningarna vattnet produceras.
Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från
sydvatten till mottagare utanför kommungränsen.

§ 11
styrelse
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter.
styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt:

Eslöv
Helsingborg
Landskrona
Lund
Malmö

Ledamöter
l
2
l

2
4

Suppleanter
l
l
l
l

2

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För
dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbetsordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun
som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkommuner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter
ökas med en per ny delägarkommun.
Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant.
Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning.
styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då
ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna
år 2015, år 2019 o.s.v.).

§12
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en
lekmannarevisor och en suppleant.
Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs Gämlikt 9 kap.
21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid
den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige
har förrättats i hela landet,( d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).

§ 13
Bolagets redovisningshandlingar
Från bolaget ska varje delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma
erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på
årsstämma.
Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets
räkenskapshandlingar.

§ 14
Löpande samråd och information
För löpande samråd och information ska finnas:
l

Ett tekniskt samrådsorgan med en (l) ordinarie ledamot och en (l) suppleant
från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara
antingen i delägarkommun anställd tj ärrsteman med ansvar för vattenförsörjningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med
andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsvarande ansvar.
Detta organ ska behandla tekniska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn
på försörjningskedj an.

2

Ett ekonomiskt samrådsorgan med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6)
suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och
Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkommuner utser genom den i § 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie
ledamot och en suppleant.
Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär,
vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument

Det tekniska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger
varje år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid sammanträde.
Vid samrådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän
inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive
fackområden.
§15

Utövande av rösträtt m.m.
Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma
och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i
detta avtal uppfylls.
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§ 16
Avtalsbrott
Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte
efter skriftlig erinran därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet
av sådan erinran, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående
begära utträde ur detta avtal i enlighet § l 7 nedan.

§ 17
Utträde
Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den
tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader
efter det att begäran om utträde framställdes.
Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast
på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar
i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund
av skälen till sydvattens bildande, ändamålet med sydvattens verksamhet och upprättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbeloppet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett
dess verkliga värde.
Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den
kostnad, skada och förlust som sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på
grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur
detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkommunen dessutom ersätta sydvatten för den kostnad, skada och förlust som sydvatten
eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommunens avtalsbrott.
Om delägarkommunerna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde
framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägarkommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersättningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna.
Om delägarkommunerna inte inom sex (6) månader efter det att begäran om utträde
framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderingsmannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare.
Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt,
beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde.
Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till
hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av
övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde.

Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträdande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller
giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot
Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit
före tidpunkten för utträdet.
Vid utträde ska delägarkommunema upptaga förhandlingar om övriga villkor för
den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal.

§ 18
Avtalets giltighet
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och
med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunema skriftligen till
övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av
avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års
uppsägningstid.
Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter,
såvida inte annat överenskoms.
Delägarkommunema är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet
vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid
utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton (15) år.
Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villkoren för delägarkommunernas fortsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd.

§ 19
Tidigare avtals upphörande m.m.
När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det
tidigare konsortialavtalet att gälla.
V al enligt § 11 förrättas vid första årsstämma och val enligt § 12 förrättas vid första
tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och undertecknande.

Av detta avtal har delägarkommunema tagit var sitt exemplar.
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~ SVDVATTEN
Delägarnas B argensåtaganden
Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel
Delägare

Bj uv

Lån Nordea
220Mler
2006-05-31
2016-05-30

1,76%

LånSHB
149 Mkr
2010-06-16
2015-06-15

LånSHB
152 Mkr
2011-04-14
2014-03-01

Lån SHB
121 Mkr
2012-10-01
2014-06-15

Lån SHB
150 .M kr
2013-06-10
2018-06-10

Lån SHB
100 Mkr
2013-06-10
2019-06-10

Lån NIB
67Mkr
2013-12-11
2023-12-1 l

Summa
borgensåtagande

2 801200

2 796 800

2 129 600

2 640 000

l 760 000

1179 200

13 306 800

24 930 200
27 490 000

Borgensram :

Burlöv

1,94%

3 105 000

4 730 000

3 099 200

3 100 800

2 347 400

2 910 000

l 940 000

1299 800

22 532 200

3,75%

5 805 000

9 130 000

5 960 000

5 973 600

4 537 500

5 625 000

3 750 000

2 512 500

43 293 600

53 137 500

15,32%

24 030 000

37 268 000

24 346 600

24 396 000

18 537 200

22 980 000

15 320 000

lO 264 400

177 142 200

220 000 000

Höganäs

2,93%

4 590 000

7 150 000

4 663 700

4 666 400

3 545 300

4 395 000

2 930 000

l 963 100

33 903 500

41 518 100

Kävlinge

3,26%

4 995 000

7 920 000

5 170 300

5 183 200

3 944 600

4 890 000

3 260 000

2 184 200

37 547 300

46 195 000

Landskrona

4,93%

7 695 000

11990 000

7 837 400

7 843 200

5 965 300

7 395 000

4 930 000

3 303 100

56 959 000

69 858 000

2,33%

3 645 000

5 676 000

3 710 100

3 724 000

2 819 300

3 495 000

2 330 000

l 561 100

26 960 500

33 100 000

Lund

12,87%

20 250 000

31328 000

20 472 600

20 504 800

15 572 700

19 305 000

12 870 000

8 622 900

148 926 000

182 367 900

Malmö

34,05%

52 920 000

82 852 000

54146 600

54 233 600

41 200 500

51 075 000

34 050 000

22 813 500

393 291200

500 000 000

Lomma

Slcurup

1,74%

2 766 400

2 105 400

2 610 000

l 740 000

1165 800

lO 387 600

25 000 000

Staffanstorp

2,58%

4 050 000

6 270 000

4 097 500

4 104 000

3 121 800

3 870 000

2 580 000

l 728 600

29 821 900

33 000 000

Svalöv

1,64%

2 565 000

3 982 000

2 607 500

2 599 200

l 984 400

2 460 000

l 640 000

l 098 800

18 936 900

23 500 000

Svedala

2,36%

1350 000

2 002 000

3 739 900

3 754 400

2 855 600

3 540 000

2 360 000

l 581 200

21 183 100

33 441200

V eliinge

3,99%

9 702 000

6 347 400

6 353 600

4 827 900

5 985 000

3 990 000

2 673 300

39 879 200

60 000 000

5 505 500

6 825 000

4 550 000

3 048 500

19 929 000

46 000 000

-·149 000
. . ..000. -152 000 000 121 000 000

150 000 000

100 000 000

67 000 000

1 094 000 000

1419 _537 900

Ängelholm
Summor

~

Lån EIB
135 Mkr
2002-04-15
2017-04-13

Eslöv
Helsingborg

&

Ägarandel
efter
nyemission
2012-06-01

4,55%
100,00%

135 000 000

220 000 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 139

Dnr. KS 2020/9

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet
Medelpunkten
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande tjänster till
medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner, som
genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten.
Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt.
Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för de hjälpmedel som de hyr
eller köper samt för service och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som
kan förväntas i kommunerna.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
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- Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
- Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2019.
- Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten, PwC.

Utredning
Kommunalförbundet Medelpunkten uppvisar för räkenskapsåret 2019 ett överskott på 1980 tkr.
Det betyder att underskottet för 2018 på 1458 tkr därmed är återställt.
Revisorerna gör bedömningen att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet.
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten
Om Medelpunkten och vårt uppdrag
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne.
Medelpunkten ger sedan 1 januari 2018 service åt de 11 kommunerna i Nordvästra Skåne som också
är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg.

Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl
professionellt som ekonomiskt.
Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. l Skåne styrs
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i
detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade,
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.
Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel.
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Förbundschef har ordet
2019 vill vi se som ett mycket utvecklande år för Medelpunkten. Vi summerar året med ett gott
ekonomiskt resultat, med uppfyllda mål och framförallt med en härlig positiv anda av att alla
medarbetare åstadkommit detta tillsammans!
Efter ett händelserikt 2018 med flytt till nya lokaler, inträdandet av vår elfte medlemskommun samt
att vi tog hem sänghanteringen i egen regi klev vi in i 2019. Verksamheten hade växt både organiskt
samt genom utökningen av antalet medlemskommuner. Under 2019 var det därför viktigt att vi
arbetade med stabilitet i verksamheten samt att fortsätta den vidareutveckling som påbörjades året
innan. För att få stabilitet har stort fokus lagts på att sätta organisationen på plats, rätt bemanning
och rätt kompetens på respektive avdelning. Flytten som genomfördes var mer påfrestande än vad
man kanske kunde förutse. Under året har vissa anpassningar av lokalen gjorts för att förbättra och
förenkla flöden. Men det har varit nödvändigt för verksamheten att göra dessa investeringar för att
kunna arbeta på rätt sätt. Vår säng- och tvättavdelning har vi arbetat extra hårt med i syfte att både
leverera bättre kvalitet och service till samtliga kommuner och brukare men samt att förbättra
arbetsmiljön för våra medarbetare. Förbättringar och effektiviseringar är viktigt för att följa med i
samhällets utveckling och det arbetet kommer fortsätta under 2020 på samtliga avdelningar, vi ska
inte jobba hårdare utan smartare! Våra medarbetare har många års erfarenhet i yrket och
tillsammans står vi för orden ansvarstagande, uppträdande och innovationstänk.
Året började intensivt med rekrytering av två nyckelpositioner, förbundschef samt ekonomiansvarig.
Detta gjordes samtidigt som nya medlemmar i direktionen och presidiet introducerades i
verksamheten. Tillförordnad förbundschef tillsattes där jag som servicechef fick ansvaret att försöka
axla rollen. Under våren genomfördes en extern rekrytering av presidiet och under sommaren 2019
avslutades processen och jag som tillförordnad förbundschef fick fortsatt förtroende. Rekryteringen
av ekonomiansvarig pågick under våren och efter att ha haft en vakans på tjänsten i några månader
var ny ekonom på plats i maj månad. l samband med rekrytering av förbundschef justerades
organisationen med en administrativ chef och detta var också en intern lösning. Allt för att ha
möjlighet att arbeta så effektivt som möjligt och nyttja rätt kompetens till rätt uppgifter i ledningen.
l och med att vi gjorde en övergripande omorganisering så såg vi även över hela verksamhetens
personal för att på bästa sätt skapa ett väl fungerande och behovsanpassat ledarskap till alla våra
olika avdelningar. l produktionen, allt som rör den dagliga driften, kompletterade vi organisationen
med nya ansvarsroller, samordnare och arbetsledare. Dessa roller ansvarar för den dagliga driften
inom respektive avdelning och ska tillsammans se till så att vi kan leverera så bra som möjligt efter
dagens behov och förutsättningar. Med detta så fick vi ledare med operativ erfarenhet och rätt
kompetens med närheten till medarbetaren som genererat en laganda inom grupperna.
När jag nu summerar mitt första år som förbundschef så ser jag med glädje tillbaka på ett intensivt år
med mycket arbete men också många positiva händelser och förändringar. Till sist, allt arbete vi alla
utför, alla effektiviseringar och förändringar gör vi för att förbättra servicen mot
medlemskommunerna och då även underlätta vardagen för samtliga brukare! Nu avslutas 2019 med
ett bra resultat och med goda förutsättningar att bli ännu bättre, vi ser framemot nya möjligheter
och mål!
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Vår organisation

Organisationen består av tre grenar- administration, service och produktion och 37,1 medarbetare,
en utökning med 2,5 åa jämfört med 2018. Under året har några förändringar genomförts. En
utökning med ledarroller i service- och produktionsdelen som utökades med samordnare och
arbetsledare. Ledarroller med operativ kompetens och närhet till medarbetarna, deras ansvar är den
dagliga driften på respektive avdelning. Administrationsavdelningen utökades med en ny roll
-kundtjänst. Kundtjänst har förbättrat den externa servicen men även underlättat internt.
Ekonomiansvarig tog i slutet av året över lageravdelningen i syfte att komplettera lagerarbetet med
ekonomiskt tänk i varje arbetsmoment.

Medarbetare
Medarbetarundersökningen genomfördes i december 2019 och svarsdeltagande var 78%. Resu ltatet
var positivt då det är väldigt nära verksamhetens mål. l jämförelse med 2018 har mätvärdet
förbättrats från 76 till 79. 2019 har varit ett år med förändringar samt hög arbetsbelastning i hela
verksamheten och det visar sig i undersökningen. Glädjande är att frågan om man trivs på
Medelpunkten får väldigt högt betyg. skattningen på frågor som rör befogenheter, kompetenser,
förväntningar och återkoppling ligger även dessa högt.
sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå men vi kommer under 2020 arbeta vidare med
korttidsfrånvaron och ha tätare uppföljningar och samtal med de medarbetare som har frekvent
korttidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron som vi haft under 2019 är ej arbetsrelaterad.
Verksamheten har drabbats av tre arbetsskador av olika karaktär under 2019. En anställd halkade på
en plastbit som låg på golvet med mindre ryggskada som följd, medarbetaren var efter en kort
sjukskrivning helt återställd. En tekniker arbetade med ett verktyg som gick sönder till följd att
medarbetaren fick en skada på insidan av ögonlocket. Medarbetaren är inte helt återställd men
skadan ska inte ge några bestående men enligt läkares bedömning. Tredje olyckan var en mindre
skärskada som läkte på kort tid. Vi arbetar intensivt med ordning och reda bl.a. för att undvika
fallolyckor. Teknikerns skada samt skärskadan var svåra att förutse. För att undvika liknande skador

s
Arsredovisning 2019

framöver har händelserna diskuterats och verktyg med synbart slitage kontrolleras och byts ut vid
behov.
Antalet övertidstimmar har under 2019 ökat något jämfört med tidigare år. Säng- och
rekondavdelningen har haft en hög belastning under året och det visar sig i antalet övertidstimmar.
Under året har processer och rutiner setts över för att förbättra det dagliga arbetet med målet att
undvika övertidstimmar i möjligaste mån.

Generellt:
Den 31 december 2019 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 42 medarbetare. Av dessa var 38
personer tillsvidareanställda och 4 var anställd på vikariat/tillfälliga anställningar. l början av 2020 går
en medarbetare i pension och kompetensöverföring till nyanställd är påbörjad.

Medeltal anställda
med fördelning på
kvinnor och män

Antal Kvinnor

sjukfrånvaro kort
<14dagar

Antalmän

2019

2018

2019

2018

Direktion och
förbundschef

14

15

8

6

Verksamheten exkl
förbundschef

11

9

25

18

Totalt Medelpunkten

Sjukfrånvaro lång

2019

2018

2019

2018

3%

2,6%

4,2%

2,8%

ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en

inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). l närvarotimmar ingår beta ld semester,
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstim mar.
Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49 år. Medelåldern för kvinnor var 48 år och för
män 49 år.
Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren.
Anställda som uppnår 65 års ålder:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

o

1

3

o

3

1

1

1

o

Personalkostnader
Den totala personalkostnaden för 2019 uppgick till 21313 mkr vilket är 27,2% av Medelpunktens
totala kostnader för 2019.

Medellön
Medellönen beräknat på alla anställda inkl. förbundschef är för 2019 (december) 32 029 kr. Kvinnors
medellön är 33 481 kr och för män 31 512 kr.
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sjukfrånvaro
sjukfrånvaron för 2019 var totalt 7,2% för hela verksamheten. För män var det 7,2% och för kvinnor
7,4 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 3% och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 4,2 %.
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan.
Ålder

Procent

-29

4,15%

30-49

4,14%

50-

10,54%

Personalomsättning
Under 2019 har fyra medarbetare valt att avsluta sina anställningar på Medelpunkten. Två
medarbetare arbetade på administrationen (förbundschef samt ekonom) och två i produktionen
(tekniker). Förbundschef rekryterades internt och under våren genomfördes processen med att
tillsätta ekonomiansvarig. För att lösa vakanser och sommarledighet i produktionen anställdes sex
feriearbetare och två av dessa har även fortsatt sin anställning under hösten
Den politiska ledningen
Under året har direktionen haft sammanträde vid sex tillfällen, däremellan har presidiet
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras.
Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet
Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Direktionen består av 111edamöter och 11 ersättare. l januari 2019 tillträdde en ny direktion då det
under 2018 var valår och ny mandatperiod påbörjades. Av 22 ledamöter och ersättare så fortsatte 8
sitt uppdrag och 14 nya ledamöter och ersättare tillträdde. Under årets första direktionsmöten gavs
information om verksamheten, organisationen, ekonomisk styrning, prismodeller och hur det dagliga
arbetet med hjälpmedel fungerar.
Medelpunktens förväntade utveckling
Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av
hjälpmedel.
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik- och
transportlösningar.
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Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar
Upphandlingar
En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget,
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna .
Under 2019 har upphandling gjorts av:
•
•

Madrasser
Individuellt formade sitsar

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret
l början av året tillsattes ny tillförordnad förbundschef, det var en intern lösning dä r servicechef fick
ansvaret som förbundschef. Under våren genomfördes en extern rekrytering av presidiet och under
sommaren 2019 avslutades processen och tillförordnad förbundschef fick fortsatt förtroende som
Förbundschef.

Inga händelser efter räkenskapsåret.
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Uppföljning av mål
Service
Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande
l december skickade Medelpunkten ut en kundundersökning i form av en enkät som går ut till
samtliga förskrivare i våra medlemskommuner (ca 300 förskriva re). 114 förskrivare svarade vi lket är
bra i jämförelse med tidigare år. Förskrivarna svarade på 10 frågor i allt från bemötande till
leveranser och kvalitet samt finns det möjlighet att lämna en kommentar. Positivt är att vi når vårt
årsmål, resultat 4,03 och mål4 (max 5,0). 2018 var resultatet 3,5. Medelpunkten får väldigt höga
betyg (4-4,5) på frågor som rör service och bemötande. Frågor som drar ner resultatet och som
verksamheten kommer arbeta med/analysera under 2020 är leveranstider, kvalitet och hantering av
avvikelser. l fritextfältet har det inkommit många positiva kommentarer om kundtjänst som infördes
under 2019.
Vi har även jobbat med direkt återkoppling hur förskrivare och brukare upplevt en utprovning eller
en teknikers insats vid t ex en reparation. Här har vi återigen fått väldigt positiva resultat. Ett kvitto
på den goda servicekultur vi har och ständigt vill utveckla i verksamheten.
Vi nAr milen genom att
Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt
för att ge god service
VI uppmuntrar till delaktighet, har ett gott
bemötande och ger god information l
samband med utprovningar och service

Mätetal

•
•
•

Utfall

Milvärde

4

4

Andel som är nöjd eller mycket nöjd
efter en service

100%

90 %

Andel som är nöjd eller mycket nöjd
efter en efter en utprovning

100%

90%

Kundnöjdhet

Utveckling
Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna
Medelpunktens konsulenter har även under detta året arbetat med att sprida kunskap vidare till
kommunerna. Detta görs genom arrangerade utbildningar och produktvisningar. Verksamhetsåret
2019 innehöll hela 36st tillfällen då förskrivare erbjöds utbildning. Detta är en ökning från t idigare år
och går i linje med vad förskrivare tillsammans med konsulenter ser ett behov av.
Under året har vi också jobbat med omvärldsbevakning. Detta genom deltagande i olika forum och
konferenser där erfarenhetsutbyte i nätverkande med andra hjälpmedelskollegor. Även mässbesök
är något våra konsulenter har bevakning på. Allt för att förstärka kompetensen i sin egen yrkesroll
som konsulent men också för att sprida kunskap vidare till förskrivare genom de olika forum vi har
avsett för just detta. En särskild kanal för denna kunskapsspridning är vår verksamhetsgrupp.
Verksamhetsgruppen är representanter för förskrivarna från alla medlemskommuner. Denna grupp
träffades enligt plan var sjätte vecka under 2019.
VI nlr milen genom att

Mätetal

VI sprider kunskap och Information genom
att arrangera utbildningar, visningar och
tillfällen för informationsutbyte

•

Antal arrangerade utbildningar och
produktvisningar

Utfall

Milvärde

36

24
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Arbetsmiljö
Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel
Se även text under avsnittet medarbetare
VI nir milen aenom att
Vi har en arbetsmiljö där medarbetare
trivs, är inspirerade och känner
engagemang

Vi har en arbetsmiljö som främjar hälsa
och förebygger ohälsa och olycksfall

Utfall

Milvärde

Medarbetarindex

79

80

Kort sjukfrånvaro

2,9%

lägre än 3%

lång sjukfrånvaro

4,3%

lägre än 3%

Antal arbetsskador

3

o

1,4%

1%

Mätetal

•
<
•

(.

Andel övertidstimmar i förhållande
till arbetad tid

Effektivitet
Vi är effektiva och ger snabb service
Verksamhetens uppsatta mål på våra tekniker gällande reparationer och monteringar där vi ska
åtgärda dessa inom 10 arbetsdagar når vi inte målvärdet på. Vi inleder nu analysering av detta för att
se var vi brister eller om där är annat som ligger till grund för att vi inte kommer upp i målvärdet som
är satt på 90%. Det vi dock ser när vi blickar tillbaka i tidigare årsredovisningar är att historiskt har vi
legat ganska konstant kring ca 65-70%.
Andel recirkulerade hjälpmedel som utlevereras når vi inte riktigt ända fram till målvärdet på. Vi har
under 2019 fortsatt jobba med den utveckling och effektivisering av rekonditioneringens start till
utleverans. Vi har sett över flöde och rekonditioneringsresultat på objekten. Allt för att höja
kvaliteten på det vi skickar ut. Utbildning för att bredda kompetensen hos våra tekniker är också
inledd, detta för att vi inte ska vara så sårbara vid eventuell frånvaro eller annat. Fokus har också
lagts på att rekonditionera rätt produkter efter behov för stunden. Detta arbetsleds nu på ett helt
annat sätt än när vi gick in i 2019. Medelpunkten håller en god leveransprecision för året, även om vi
är något under det satta målvärdet. Mätetalet andel utprovningar inom 15 arbetsdagar: Rutinen för
bokningar har ändrats för att förenkla arbetet men gav konsekvensen att vi nu saknar möjligheten att
på ett korrekt sätt följa upp mätetalen.
VI nir milen aenom att
Reparationer och monteringar åtgärdas
inom 10 arbetsdagar
Minst 80% av utleveranserna är
recirkulerade hjälpmedel
Tid för utprovning erbjuds Inom 15
arbetsdagar
Minst 95% av beställda hjälpmedel ur
hyressortimentet levereras inom 10
arbetsdagar

Mätetal

•
-

•

Utfall

Målvärde

Andel reparationer och monteringar
som åtgärdas inom 10 arbetsdagar

67%

90 %

Andel utleveranser som är
recirkulerade hjälpmedel

73%

80 %

Andel utprovningar som erbjuds
inom 15 arbetsdagar
Andel beställningar ur
hyressortimentet som levereras till
kund inom 10 arbetsdagar

90 %

94 %

95 %
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Ekonomi
Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning
Målet är att så mycket av våra hjälpmedel som möjligt ska vara i bruk och uthyrda. Målvärdet för att
våra rollatorer ska ha varit i bruk hos mottagare minst 90% av tiden fram till skrotning överträffas
med råge (94%) vilket ger både ekonomiskt och miljömässigt positiva effekter. Avseende rullstolar så
landar vi precis på målvärdet (90%). Redan 2018 uttrycktes att uthyrningsgraden borde kunna nå upp
till 95% under 2019 vilket även visade sig stämma . Även här landade vi exakt på målvärdet.
P.g.a. ändrad prismodell kan vi inte längre använda M P-index som mätetal. Detta har därmed inte
följts upp under året.
VI nAr mAlen aenom att

Hjälpmedel är l bruk hos mottagare mer
än 90% av sin livslängd

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel
är uthyrda
Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt
hållbart sätt

Mätetal

•
•
•-

Utfall

MAlvärde

Andel tid som ro Ilator varit i bruk
hos mottagare vid skrotning

94%

90 %

Andel tid som rullstolar varit i bruk
hos mottagare vid skrotning

90%

90%

Andel uthyrda hjälpmedel

95%

95%

M P-index

109

Miljö
Vi minskar vår förbrukning av bensin och diesel med 10%
Antal förbrukade liter per bil - kommer inte följas upp då det inte visar om verksamheten optimerat
rutterna och till följd genererat en minskad drivmedelsförbrukning.
Antal genomförda eco-driving utbildningar: Då verksamheten haft ett arbetsamt år på samtliga
avdelningar har det inte varit möjligt att genomföra detta under 2019.
VI nAr mllen aenom att

Mätetal

Rutter och körningar planeras för att
optimera minska antalet körda kilometer

-

Kunskapen ökar om miljövänligt körande

-

Utfall

MAlvärde

Antal förbrukade liter/ bil
Antal genomförda Ecodrivingutbildningar

15
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Medelpunktens ekonomi
Femårsutveckling
Resultatutveckling
2019

2018

2017

2016

201S

Intäkter

80427

74609

66 759

66 747

65079

Varav försäljning

23935

22830

21056

21169

18947

Varavhyror

30943

43223

38656

38928

39491

Varav månadsavgift

17 799

o

o

o

o

Verksamhetskostnader

-63 270

-62 507

-54 902

-52 787

-49 006

Avskrivningar

-14 679

-13127

-11286

-10 811

-10 632

-498

-433

-211

-205

-163

1980

-1458

360

2 944

5278

2019

2018

2017

2016

2015

Balansomslutning

67 557

65509

54 628

51477

51610

Eget kapital

15 656

13675

13934

16 520

18853

26

21

25

32

37

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges)

Finansiellt netto
Redovisat resultat

Balansutveckling
Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges)

soliditet%

Kommentarer till resultaträkning
Intäkter
Årets totala intäkter blev 80 427 tkr vilket var betydligt mer än budgeterat (70 970 tkr). Hyrorna
utgör +2,4 mkr vilket består i såväl en felkalkylering i samband med den nya prismodellen som en
högre ökning av hyreshjälpmedel än förväntat. Även försäljningsintäkterna var betydligt större än
budgeterat, +2,2 mkr. Dessa är väldigt svåra att budgetera eftersom Medelpunkten inte får in
förväntade inköpsvolymer från medlemskommunerna i förväg.
Kostnader och resultat
Den ökade försäljningen gav ökad inköpsvolym vilket påverkade kostnaderna för inköp. Den högre
uthyrningen genererade en högre inköpsvolym av hyreshjälpmedel som i sin tur ledde till högre
avskrivningar än budgeterat. Detta gjorde att årets kostnader blev nästan 2 mkr högre än budgeterat.
Resultatet för 2019 var +1,98 MSEK vilket är 182% högre än budgeterat.
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Kommentarer till balansräkning
Tillgångar

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 67 557 tkr, fördelade på 46 513 tkr i
anläggningstillgångar och 21 044 tkr i omsättningstillgångar. De totala t illgångarna har därmed ökat
med 2 048 tkr från värdet vid årets början (65 509 tkr). Detta är en betydligt mindre ökning än vad vi
hade 2018 (+10,9 mkr).
Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med
1 770 tkr till 42 997 tkr (motsvarande ökning 2018 var 4 591 tkr) . Anläggningstillgångarna för eget
bruk har minskat med 693 tkr till 3 516 tkr.
Omsättningstillgångarna har under året ökat med 970 tkr till 21 044 tkr. Främsta förk laringen till
ökningen är kassa och bank som ökat med 2 104 tkr till 6 935 tkr samtidigt som kundfordringarna
minskat med 1 062 tkr.
Skulder och eget kapital

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 901 tkr. Av dessa är 30 000 tkr
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 901 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och
upplupna skulder.
Medelpunktens egna kapital var vid årets början 13 675 tkr. Med räkenskapsårets bokförda överskott
på 1 980 tkr landar det utgående egna kapitalet på 15 656 tkr.
soliditet

Vid 2019 års slut är soliditeten 26,1% (20,9% 2018), beräknat som %-andelen eget kapital (15 656
tkr) i relation till de totala tillgångarna (67 557 tkr).

Balanskravsutredning
Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell
realisationsvinst.
För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit:
2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017), -l 458 tkr (2018).
Resultatet för 2019 är +1 980 tkr.
För vart och ett av de tre närmaste åren (2020-2022) är det budgeterade resultatet över noll.
Därmed förväntas kravet på resultatmåssig balans bli uppfyllt.
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God ekonomisk hushållning
För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå.
l Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott.
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Resultaträkning
Utfall2019

Utfall2018

Budget 2019

Utfall i %av
budget

80427

74609

75 970

106

79844

74 338

75 620

106

583

271

350

167

-77949

-75 634

-74 788

104

-31386

-31179

-29 366

107

Övriga externa kostnader

-10 571

-11428

-10 215

103

Personalkostnader

-21313

-19 340

-21217

100

-13 854

-13 127

-13 490

103

-825

-560

-500

165

Verksamhetens nettokostnader

2478

-1025

1182

48

Verksamhetens resultat

2478

-1025

1182

48

o

o

o

o

-498

-433

-480

104

Resultat efter finansiella poster

1980

-1458

702

282

Arets resultat

1980

-1458

702

282

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetsintäkter

l

Övriga intäkter

2

Verksamhetens kostnader
Materialkostnader

Avskrivningar
Utrangeringar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

4
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Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

Egna materiella anläggningstillgångar

5

3S16

4 208

Hjälpmedel

6

42997

41227

46S13

4S43S

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

7

4166

4 238

Fordringar

8

9943

11005

Kassa och Bank

9

693S

4830

Summa omsättningstillgångar

21044

20073

Summa tillgångar

67SS7

6SS08

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

10

1S 6S6

13676

Avsättningar

11

o

o

skulder

12

S1901

51833

67 SS7

6SS09

2019-12-31

2018-12-31

o
o

o
o

o

o

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys årsredovisning
2019

2018

2478

-l 025

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte Ingår l kassaflödet
övriga rörelsekostnader

6

14679

13 687

17163

12 662

-498

-179

16665

12483

-72

-90

1062

-1274

51

905

17706

12024

-15 618

-20 659

-15 618

-20659

17

9981

o

1200

17

11181

Arets kassaflöde (beräknat)

2105

2546

Likvida medel vid årets slut

6935

4 680

Likvida medel vid årets början

4 830

2134

Av- och nedskrivningar(+)
Reavinst(-) l Reaförlust (+)

Erhållen ränta(+)
Erlagd ränta (-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+) l Ökning(-) av lager
Minskning(+) l Ökning(-) av kortfristiga fordringar
Ökning(+) l Minskning(-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Ökning(+) l Minskning(-) av långfristiga skulder
Medlemsavgift
Återbetalt överskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

17
Årsredovisning 2019

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRl)
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade
principer är i huvudsak desamma som för år 2018. Vissa justeringar har dock gjorts för att anpassa
årsredovisningen till den nya kommunala bokförings- och redovisningslag som trädde i kraft 2019.
Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts
vara under en period överstigande 3 år.
lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel
debiteras materialkostnader vid utieverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av
materialkostnader.
Skulder anges till deras fulla värde.

Materiella anläggningstillgångar
Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för
uthyrningsändamåL De senare utgörs av olika hjälpmedel.
Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa
är följande:
Datorer och !T-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år
Rollatore r samt madrasser och sittdynor 4 år
Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon

s år

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel s år
Manuella rullstolar 7 år
Arbetsstolar och lyftar 8 år
Sängar och sänglyftar 9 år
Förbättringar i hyrd fastighet- under som längst den tid som återstår av kontraktstiden
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Noter
2019010120191231

2018010120181231

23 936

22 830

970

204

30943

43 222

4 636

3 079

o

1503

1560

3500

Månadsavgift medlem

17799

o

Summa Verksamhetsintäkter

79844

74338

Not 1 Verksamhetsintäkter
Försäljning av hjälpmedel
Ersatta kostnader
Hyresintäkter
Intäkter från service och tillsyn
Intäkter från frakter
Intäkter från transporter

Not 2 övriga intäkter
Leverantörsviten

49
483

276

51

-5

S83

271

-21963

-20 816

-9 423

-10 363

-31386

-31179

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar

-122

-157

Avseende inventarier och verktyg

-278

-295

Avseende datorer

-10

-7

Avseende fordon

-389

-328

Avseende förbättringar i hyrd fastighet

-118

-72

Summa avskrivningar maskiner och inventarier

-917

-859

Bidrag och avgifter
Övrigt
Summa övriga intäkter

Not 3 Materialkostnader
Kostnad för sålda varor
övriga materialkostnader
Summa materialkostnader

Not 4 Avskrivning
Avskrivningar av maskiner och inventarier
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Avskrivning av hjälpmedel
Rollatore r

-2 637

-2460

Manuella rullstolar

-4 312

-3 987

Sängar och sänglyftar

-862

-833

Arbetsstolar

-846

-769

Hygienhjälpmedel

-857

-822

Kognitionshjälpmedel

-271

-213

Lyftar

-412

-373

Madrasser och sittdynor

-1221

-1329

Övrigt

-1 519

-1482

Summa avskrivning av hjälpmedel

-12 937

·12 268

Summa avskrivningar

·138S4

·13127
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Noter till balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

Vid årets början

8180

6387

Nyanskaffningar

224

3168

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar
Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

-1375
8404

8180

-3 971

-4 409

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början
Nyanskaffningar

1297

Avyttringar
Utrangeringar
Periodens avskrivningar enligt plan

-917

-859

-4888

-3971

3516

4209

Vid årets början

108 655

98124

Nyanskaffningar

21919

28690

Avyttringar

-6 858

-7 462

Utrangeringar

-13494

-10 697

Utgående anskaffningsvärden

110222

108655

Vid årets början

-67 422

-61482

Nyanskaffningar

-513

-4 248

373

511

13 274

10065

Periodens avskrivningar enligt plan

-12 937

-12 268

Utgående ackumulerade avskrivningar

-67 225

-67422

42997

41233

Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Avyttringar
Utrangeringar

Redovisat värde vid periodens slut
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Not 7 Varulager
Huvudhjälpmedel

4166

4 238

4166

4238

8 334

9 568

6

127

1603

1156

Tillbehör
Reservdelar
Summa varulager

Not 8 Fordringar
Kundfordringar
skattekonto
Förutbetalda kost nader
Övriga fordringar
Summa fordringar

154
9943

1100S

6935

4830

10000

10000

Outnyttjat kreditbelopp

9998

9981

Summa Kassa och bank

693S

4830

13 676

13934

Not 9 Kassa, bank och checkkredit
Kassa
Bankmedel

Beviljat kredit belopp

Not 10 Eget kapital
Vid årets början
Inbet ald med lemsavgift

1200

Åt erbetalt t ill medlem skommunerna
Periodens resultat
Periodens utgående kapital

1980

-1458

15656

13676

Not 11 Avsättningar
Avsät t ningar för pensioner och liknande förplikt elser
Övriga avsättningar
Summa Avsättningar
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Not 12 Skulder
Långfristiga skulder
Banklån

30000

30000

7 659

7496

77

57

329

292

9 998

9981

1104

1163

Sociala avgifter

752

731

Beräknad pensionskostnad inkllöneskatt

985

945

Upplupna hjälpmedelskostnader

509

731

Upplupna räntekostnader

255

254

233

183

51901

51833

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld
Personalens källskatt
Kortfristigt banklån

Interimsskulder
Upplupna löner och semesterlöner

Övriga poster
Summa skulder
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Underskrift
Datum:

Alexander Kolind
Ordförande, Helsingborg

Boris Svensson
2:e vice ordförande, Klippan

Ulrika Thulin

Peter Kov<lcs
Ledamot, Höganäs

Isabella Dzanko
Ledamot, Åstorp

Ledamot, Örkelljunga
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Revisorerna

Till
Direktionen samt
Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga

Revisionsberättelse år 2019
Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år
2019. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund får bedömning och ansvarsprövning.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:
•

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för verksamhetsåret.

•

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga tre finansiella mål för år 2019 är
uppfyllda.

•

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att årsredovisningen får år 2019 godkänns.
Vi åberopar följande för vår bedömning:
Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och
sammanträffanden med representanter för förbundets ledning.

Följande rapporter har avlämnats under året, för vilka vi har haft biträde vid upprättandet av
PwC;

•
•

Granskning av delårsrapport
Granskning av årsredovisning

Helsingborg den 15 april 2020
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi
bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag
och kommunal redovisning och god redovisningssed.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är delvis är förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. tl'
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömn ing om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

pwc

•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

rf
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmateriaL
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen .
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-31.
Rapportens innehåll har sakgranskats av Ekonomi och lagerchef samt Administrativ
chef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunalförbundets
verksam het.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
kommunalförbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunalförbundets förväntade
utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehäller om andra förhållanden som är av betydelse för
styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunalförbundets ekonom iska
ställning.
Förvaltn ingsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av
resultatutjämningsreserven.

r
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Driftredovisning
Arsredovisningen innehåller inte en driftredovisning i eget avsnitt men det framgår hur
utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning
Arsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar inte en samlad redovisning av kommunalförbundets
investeringsverksamhet
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten ,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2019.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020-2022 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmåL
Iakttagelser

Finansiella mål
l årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

Andel tid som rollater varit i
bruk hos mottagare vid
skrotning

94% (målvärde 90%)

Godkänd

Andel tid som rullstolar varit i
bruk hos mottagare vid
skrotning

90% (målvärde 90%)

Godkänd

Andel uthyrda hjälpmedel

95% (målvärde 90%)

Godkänd

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls.

Mål för verksamheten
l årsredovisningen görs en avstämning av kommunalförbundets verksamhetsmåL
Direktionen har, utöver de ekonomiska målen, fastställt 5 övergripande mål för
verksamheten utifrån områdena: service, utveckling, arbetsmiljö, effektivitet och miljö.
Under dessa finns totalt 15 framgångsfaktorer för att mäta om målen uppfyllts. 6 av N
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framgångsfaktorerna bedöms vara helt uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och 2 som ej
uppfyllda. Resterande 3 framgångsfaktorer har inte kunnat mätas alls.
Bedömning

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt kommunalförbundets intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse
med föregående år lämnas för varje delpost Arets resultat uppgår till1 980 tkr (-1 458
tkr).Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med 1 278 tkr. Av lämnade
resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av resultat- och balansräkningen för kommunen har följande
väsentliga avvikelser/förbättringsområden noterats:
•

Lagerartiklar klassificeras felaktigt som anläggningstillgångar. Detta har vi noterat vid
tidigare års granskningar och vi vet att Medelpunkten har svårt att särskilja
lagerprodukter från anläggningstillgångar i sitt system Sesam.

•

Lagret värderas inte alltid efter lägsta värdets princip (LVP). Det leder till en felaktig
"uppskrivning" av lagret. Kommunalförbundet bör tillse att samtliga artiklar i lagret
alltid värderas enligt LVP.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation.
Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.J'-
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Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen .
Arsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade
redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens
utfall,
verksamhetens
finansiering och
den ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens resultat
förenligt med de
mål fullmäktig e
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Kommunalförbundet Medelpunkten lever
upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller den
information som ska ingå enligt lag om
kommunal redovisning och god
redovisningssed.

Finansiella mål
Uppfyllt
Arets resultat är förenligt med god
ekonomisk hushållning.

o
o

o
o
o

Verksamhetsmål
Delvis uppfyllt
Direktionen lämnar en bedömning
avseende måluppfyllelsen för
verksamhetsmålen. Dessa bedöms med
hjälp av 15 olika framgångsfaktorer. 6 av
framgångsfaktorerna bedöms vara helt
uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och 2
som ej uppfyllda. Resterande 3
framgångsfaktorer har inte kunnat mätas
alls. Vi bedömer därmed att målet för god
ekonomisk hushållning avseende
verksamhetsmålen som delvis uppfyllt.

Är räkenskaperna
i allt väsentligt
rättvisande?

pwc

Uppfyllt
Vi bedömer att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande.

o
o

9

2020-04-15

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Medelpunkten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av överenskommelse från den 18
november 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som ta r del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 140

Dnr. KS 2020/12

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet
NNV Skåne
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans
kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun.
Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att uppnå en effektiv
resursanvändning. Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om årsredovisningen
för 2019 per 2020-03-26.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2019
Jäv
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen
under ärendets behandling och beslut.
Liss Böcker (C) tjänstgör som ordförande under detta ärende och Ola Carlsson (M) och
BrittMarie Hansson (S) utses att justera paragrafen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.
Beslutet ska expedieras till
Samordningsförbundet NNV Skåne
SST Ekonomi o kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 102

Dnr. KS 2020/12

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet
NNV Skåne
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans
kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun.
Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att uppnå en effektiv
resursanvändning. Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om årsredovisningen
för 2019 per 2020-03-26.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2019
Jäv
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) anför jäv och deltar inte i ärendets behandling.
Åsa Larsson (S) tjänstgör för Lars Nyander (S) och Ola Carlsson (M) tjänstgör för Robin
Holmberg (M).
Liss Böcker (C) tjänstgör som ordförande under detta ärende och Linda Persson (KD) och
Åsa Larsson (S) utses att justera paragrafen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.
Beslutet ska expedieras till
Samordningsförbundet NNV Skåne
SST Ekonomi o kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-22

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/12

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet NNV
Skåne
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps
kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. Förbundets uppdrag är att inom
medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundets styrelse har
fattat beslut om årsredovisningen för 2019 per 2020-03-26.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2019
Utredning
Samordningsförbundet har under året erhållit intäkter från deltagande parter om 6,4 mnkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till +2,0 mnkr. Det är samordningsförbundets andra verksamhetsår och verksamheten är fortsatt under uppbyggnad. Detta är också den huvudsakliga förklaringen till det ekonomiska överskottet.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-22

Diarienummer
KS 2020/12

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet NNV Skåne
SST Ekonomi o kvalitet
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Samordningsförbundet
NNVSkåne

o

BESLUT - ARSREDOVISNING 2019
••

o

SAMORDNINGSFORBUNDET NNV SKANE

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31
Styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne avger följande årsredovisning
Beslutad av styrelsen 2020-03-26
Organisationsnummer 222000-3244

Signering av justerare
på varje sida
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Sida 2

1.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samordnmgsförbundet NNV Skåne avger följande årsredovisning.
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den l januari 2018. De ingående
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun,
Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga
kommun. Förbundet har sitt säte i Ängelholms kommun, organisationsnummer
222000-3244.
Samordnffigsförbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en
finansiell samordtUng inom rehabiliteringsområdet Verksamheten finansieras vi medlemsavgifter.
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till
att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om
kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Verksamhetside och vision
Samordningsförbundets vision är
Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas.
Samordningsförbundets verksamhetside är
Samordningsförbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och
förbättra människors livssituation.

Målgrupper
Samordningsförbundets målgrupp är personer, i förvärvsaktiv ålder 16-64 år, som är i behov av
insatser från flera av de samverkande parterna.
Särskilt prioriterad behovsgrupp 2019 var personer med komplex problematik som har eller
riskerar långvarigt utanförskap.

Närmare precisering av särskilt prioriterade behovsgrupper 2019 var,
Personer med psykisk ohälsa
Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för
arbetsmarknaden
Nyanlända och utrikesfödda
Unga som varken arbetar eller studerar

Signering av justerare
på varje sida

Sida 3

Översikt över verksamhetens utveckling
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Årets resultat
soliditet
Antal anställda

2019
6444 400

2018
6454 789

4483 518

2 559359

1961714
82,6

3 893 792
87,01

l

l

Samordningsförbundet har under 2019 kommit igång med fler processer därav högre kostnader
och ett lägre resultat jämfört med 2018. Se bifogad bilaga, Bilaga 2 Årsredovisning- insatser, för
översikt av processer.
Styrelsen har beviljat finansiering till tre processer:
"Första steget- en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden" i Örkelljunga,
"Jämna steget - en jämställd väg för utrikesfödda män in på arbetsmarknaden" i Örkelljunga och
"Nästa steg- en väg för utrikesfödda kvinnor och män in på arbetsmarknaden i Ängelholm".
Samtliga är anslutningsansökningar till processen "Första steget -en väg för utrikesfödda kvinnor
i Klippan/Perstorp".
Verksamhetens arbete har även inriktas på ett fortsatt och fördjupat stöd till de processer som har
beviljats stöd och utveckling av fler processer. Styrgrupper för samtliga finansierade processer har
formerats och har haft styrgruppsmöten.
På grund av haltande utveckling av processen "Klientsupport och test av metoden biblioterapi"
begärde styrelsen, reviderad processplan, konkretiserade mål och konkret redovisning på operativ
verksamhet. Processen har under året utvecklats till att fokusera enbart på delen klientsupport och
därmed bytt namn till"Klientsupport". Processägaren har inte fakturerar förbundet för det kvartal
processen gjorde ett omtag. Resultat: Se, Bilaga 3 Klientsupport-uppföljning 12 månader.
"Förstudie för mobilt utredningsteam" som beviljades finansiering i december 2018 och påbörjades
under våren 2019 presenterades efter en förläng processtid för styrelsen i september. I november
beslutade styrelsen att avsluta förstudien. Bakgrunden till beslutet var att tilltänkt processägare
inte då hade organisatorisk kapacitet för eventuellt genomförande samt en då rådande osäkerhet
kring hur Arbetsförmedlingen skulle komma att klara av sina åtagande i en eventuell gemensam
process 2020.
Förutom att förstärka samverkan och få igång aktiviteter, lyfts vikten av kommunikation om
samordningsförbundets verksamhet, roll och betydelse för samverkansutveckling i Skåne Nord
Nordväst. Syftet har varit att alla berörda parter blir insatta i samordningsförbundets syfte och att
det är väl känt att samordningsförbundets ägs gemensamt, vilket innebär att alla samverkande
parter kan påverka innehåll och inriktning. Under 2019 har samordningsförbundet fortsatt
utveckla kommunikationsvägar på olika nivåer inom medlemsorganisationerna, i samhället i
övrigt, med andra samordningsförbund och i samband med medlemsråd. Kommunikation har
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skett via blanda annat dialog- och informationsmöten vid såväl politiska samlingar som för
tjänstemän.
Samordningsförbundet ska i sin konstruktion och i sitt synsätt vara uppmärksam på förändrade
förutsättningar hos de samverkande partema och vara beredd att möta nya behov av samverkan.
Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. Detta har till
exempelvis skett via deltagande på den nationella årliga FINSAM-konferensen, via medverkan på
förbundschefsdagar, medverkan på de regionala nätverksträffarna som arrangeras för
förbundschefer i Skåne samt genom AMEIS - Arbetsmarknadsenheter i samverkan inom ramen
för Familjen Helsingborg. Med bakgrund i arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har en tät
dialog förts mellan Arbetsförmedlingen och övriga parter. Gemensamt har förbundschefer i
Malmö, Landskrona/Svalöv och NNV Skåne påbörjat auskultation hos varandra.
Under året har en rad gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom
samordningsförbundet genomförts. Vid de kunskapshöjande insatserna kring kulturmöten, kultur
och psykisk ohälsa medverkade 228 från medlemspartema, vid "Funktionell dumhet" 61 och vid
SUS - sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 13. Samtliga kunskapshöjande
insatser följs upp med enkäter. Resultaten visar stor nöjdhet och har rapporterats till styrelsen
under hösten.
Förbundschef har under året deltagit i ett antal möten tillsammans med förbundschefer från andra
skånska förbund, hälso- och sjukvårdsstrateg från Region Skåne samt förste vice ordförande för
Regionstyrelsen med flera. Träffarna har handlat om Regions Skånes delaktighet i FINSAM som
arena för samverkansutveckling. Region Skåne har arbetat för att göra ett omtag för att kunna bli
en än mer aktiv part i samtliga förbund i Skåne. Processen har Jett fram till rekommendationer som
styrelseledamöter i samordningsförbund ska luta sig mot. Förslag har även arbetats fram för
Region Skånes övergripande mål i FINSAM-sammanhang.

1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
Verksamheten har inte påverkats nämnbart av några yttre faktorer som t e x politiska beslut eller
försämrad konjunktur som på ett negativt sätta ökat antalet individer som står långt från
arbetsmarknaden och därmed indirekt påverkat verksamheten.

1.2.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har under året medfört oro för samtliga parter inte
minst Arbetsförmedlingen själva. Dialog om det förändrade uppdragets innebörd och
konsekvenser har varit aktuellt under hela året.
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1.3.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen är samordningsförbundets högst beslutande och förvaltande organ som har ansvar för
samordningsförbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.
Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en styrelse som består av åtta ledamöter och åtta
ersättare. Varje part har vardera utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Ledamöter
och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och
med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den l
april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Se, Bilaga 1 till
Årsredovisning styrelsens arbete.
Arbetsformer, ekonomistyrning, attestordning och delegationsordning har reviderats under året
och beslut finns publicerade på förbundets hemsida www .finsamnnvskane.se. På hemsidan finns
även beslutade riktlinjer för ansökan om medel publicerade.

Uppföljning
Samtliga processer som beviljats medel följs upp i det nationella uppföljningssystemet SUS, genom
skriftlig avrapportering till styrelsen, styrgruppsmedverkan av förbundschef samt extern
utvärderare. Processledare för utvalda processer har också medverkat vid styrelsemöte och
föredragit nuläge och progression. Flera av partema har processer som beviljats finansiering under
året vilket innebär att behörigheter och inrapportering till SUS är under uppbyggnad och
utveckling. Alla kunskapshöjande insatser följs upp i det nationella uppföljningssystemet SUS
samt kompletteras med enkäter som presenteras för styrelsen.

styrgrupper
En styrgrupp utses för varje process som finansieras av samordningsförbundet. Gruppen består av
chefer från de parter som är samverkande och är ansvariga för att leda och stödja processledarens
arbete samt vara kunskapsbärare in i den egna organisationen. Aktuell processägare är
sammankallande till styrgrupp.

Medlemsråd
Under hösten 2019 genomfördes samordningsförbundets första medlemsråd. Syftet med
medlemsrådet var att föra en dialog kring samordningsförbundets verksamhet, lyssna in partemas
önskemål och förväntningar och på så sätt vidareutveckla samordningsförbundets verksamhet
under kommande år.

Verksamhetsplan
Underlag till verksamhetsplan skapas tillsammans med förbundets utvecklings- och
beredningsgrupp samt utifrån partemas önskemål och förväntningar som presenteras på
medlemsråd. Verksamhetsplan beslutas av styrelsen.

Dataskyddsombud - DSO
Samordningsförbundet har upphandlat data skyddsombud. Roger Broberg från Arkiv IT är
samordningsförbundets dataskyddsombud.
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Internkontroll
Inför beslut att finansiera processer bereds ansökningsunderlaget i förbundets utvecklings- och
beredningsgrupp och förbundschef tillsammans med presidiet bedömer om den ska presenteras
för styrelsen. Styrelsen beslutar om eventuell finansiering.
Kontroll sker av att:
• riktlinjer för ansökan om medel följs
• målen samt de förväntade effekterna och prioriteringar som görs i förbundets
verksamhetsplan följs
• mall för tertialrapporter, årsrapporter och extern utvärderareanvänds kommer att
användas.

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning
De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse från budgeten och på ett
överskott för verksamhet med ca 1.9 Mkr. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på
att 2018 är samordningsförbundets uppstartsår.
Det gör att det egna kapitalet vid räkenskapsårets utgång uppgår tillS 855 tkr vilket överstiger
rekommendationerna från d et Nationella rådet med 4 569 tkr. Styrelsen har adresserat detta
genom att besluta om en underfinansierad budget för 2020 för att på sikt säkerställa att förbundets
resurser sysselsätts i kvalitativa processer.

Uppföljning av verksamheten
Samordningsförbundets uppgift är att både stödja individer i behov av samordnat stöd och att
underlätta samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet ser att strukturinriktad verksamhet
är lika viktig som individinriktade insatser. Under 2018 genomfördes en behovskartläggning och
b~hovsanalys, styrelsen bedömning var att denna fortfarande hade aktualitet under 2019. Med
bakgrund i behovskartläggningen och behovsanalysen har tre fokusområden arbetats fram och
beslutats i verksamhetsplanen.

Uppföljning och resultat för individinriktade och strukturövergripande
insatser
Samtliga processer som beviljats medel följs upp i det nationella uppföljningssystemet SUS, genom
skriftlig avrapportering till styrelsen, styrgruppsmedverkan av förbundschef samt extern
utvärderare. Processledare för utvalda processer har också medverkat vid styrelsemöte och
föredragit nuläge och progression. Flera av partema har processer som beviljats finansiering under
året vilket innebär att behörigheter och inrapportering till SUS är under uppbyggnad och
utveckling.
Under året har en rad gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom
samordningsförbundet genomförts. Vid de kunskapshöjande insatserna kring kulturmöten, kultur
och psykisk ohälsa medverkade 228 från medlemspartema, vid "Funktionell dumhet'' 61 och vid
SUS - sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 13. Samtliga kunskapshöjande

Signering av justerare
på varje sida

Sida 7

insatser följs upp med enkäter. Resultaten visar stor nöjdhet och har rapporterats till styrelsen
under hösten.

Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
Totalt

1.5.

1961714

o
=1961714

Väsentliga personalförhållanden

Förbundschef i samordningsförbundet är sedan 1 jan 2018 Lena Alderskiöld. Lena är anställd av
samordningsförbundet Redovisningsstöd och administrativt stöd hanteras genom externa
leverantörer.

1.6.

Förväntad utveckling

De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse från budgeten och på ett
överskott för verksamhet med ca 1.9 Mkr. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på
att 2018 är samordningsförbundets uppstartsår. Hantering av överskottet beskrivs i
verksamhetsplan för 2020. Samordningsförbundet kommer fortsätta förstärka samverkan och få
igång aktiviteter samt fler processer. Vikten av kommunikation om samordningsförbundets
verksamhet, roll och betydelse för samverkansutveckling i Skåne Nord Nordväst är av betydelse.

2. DRIFTSREDOVISNING

Nettokostnad

4483 518

Aktuell
budget jandec 2019
7 579570

Medlemsavgift
inkl. övriga
rörelseintäkter.

6444 400

6430 000

14400

6444400

Resultat

1961714

-1149 750

3111364

1961714

Utgående eget
kapital
Likvida medel

5 855506

2 904427

2 951079

5 855506

7 059 934

-

-

7 059934

Belopp tkr
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Utfall jan-dec
2019

Avvikelse utfall budget

Bokslut helår
20xx

3 096 952

4 483518
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Budgetavvikelsen är positiv med 3,1 mnkr viket förklaras av att vissa budgeterade processer inte
har haft den händelseu tveckling som var planerad. Avvikelsen är i sin helhet hänförligt till
processkostnader.
Detta har varit förbundets andra verksamhetsår och verksamheten är fortsatt under uppbyggnad.
Det gör att det är svårt att budgetera. Allt eftersom verksamheten finner sina former kan
precisionen i kommande b udgetar öka.

3. REsULTATRÄKNING

Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-04
-2018-12-31

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
2

6444 400

6454 789

6 444400

6 454 789

Processkostnader

-2 537114

-530124

Övriga ex tema kostnader

-723 491

-725 521

Personalkostnader

-1222 913

Summa verksamhetens kostnader

-4 483 518

-2 559 359

Verksamhetens resultat

1960 882

3 895 430

Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

3

-1303 714

Finansiella poster
832

o

o

-1638

Resultat efter finansiella poster

832
1961714

-1638
3 893 792

Årets resultat

1961714

3 893 792

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella Eoster

Signering av justerare
på varje sida

Sida 9

4. BALANSRÄKNING

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

4
5

14866
14324

8015
7089

29190

15104

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

7 059934

4458 673

7 059934

4458 673

Summa omsättningstillgångar

7 089124

4473777

SUMMA TILLGÅNGAR

7 089124

4 473 777
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2019-12-31

2018-12-31

Balanserat resultat
Årets resultat

3 893 792
1961 714

o
3 893 792

Summa fritt eget kapital

5 855 506

3 893 792

Summa eget kapital

5 855 506

3 893 792

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

468 997

108 906

skatteskulder

27239

13064

Övriga skulder

42847

46304

694 534

411711

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6

Summa kortfristiga skulder

1233 618

579 985

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 089124

4 473 777

S.KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys
Belopp i kr.

2019-12-31

2018-12-31

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

1961714

3 893 792

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde för den löpande verksamheten

-14 085
653 632

-15104
579985

2 601261

4458 673

Årets kassaflöde
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6.NOTER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.

Not 2 Verksamhetens intäkter

Staten (AF/FK)
Region Skåne
Kommunerna gemensamt
ÖVriga rörelseintäkter

2019

2018...{}1-042018-12-31

3 215 000
1607 500
1607 500
14400

3229 000
1612 895
1612 894

6 444400

6 454 789

o

Varav bidrag per kommun utgör:
244 340
Båstads kommun
Klippans kommun
315 070
Perstorps kommun
131 815
739 450
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
176 825
Summa verksamhetens intäkter 1607 500
Not 3 Verksamhetens kostnader
2018-01-042018-12-31

2019

Processkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2 537114

723491
1222 913

530124
725 521
1303 714

Summa verksamhetens kostnader

4483 518

2 559359

Not 4 Övriga fordringar
2019-U-31
Övriga poster
Summa fodringar
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Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31

Hyra
Leasingavgift
Summa fodringar

2018-12-31

7089

7638
6686
14 324

o
7089

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

Upplupna semesterlöner
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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581457
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2018-12-31

85160
326 550
411710
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7. STYRELSENS UNDERSKRIFTER
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader,
intäkter och samordningsförbundets ekonomiska ställning.
[)abQrn:2020~3-26
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Samordningsförbundet
NNVSkåne

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET
Styrelsen är samordningsförbundets högst beslutande och förvaltande organ som
har ansvar för samordningsförbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete
regleras i förbundsordningen. Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en
styrelse som består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje part har vardera
utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Ledamöter och ersättare
valdes första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till
och med den31mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år
räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och
kommuner har ägt rum.

Ordinarie ledamöter till och med den 31 mars 2019
Lars Nyander, ordförande, Ängelholms kommun
(Föräldraleclig 20190101- 20190331)
Ulrika Arvidsson, förste vice ordföt-ande, Försäkringskassan
(Ordförande 20190101-20190331)
Christian Larsen, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun
Kerstin Persson, Klippans kommun
Ronny Nilsson, Perstorps kommun
Inge Henriksson, Båstad kommun
Markus Gunnarsson, Arbetsformedlingen
Emma Yngvesson, Region Skåne

Ersättare
Robin Holmberg, Ängelholm kommun
Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun
Bo Dahlqvist, Perstorps kommun
Ingela Stefansson, Båstad kommun
Christer Olsson, Örkelljunga kommun
Sven Ingvar Borgqvist, Region Skåne
Eva Mo Wiktorsson, Försäkringskassan
Per Gustavsson, Arbetsförmedlingen
0723-74 74 47
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Adjungerad
Asa Larsson, Ängelholms kommun (20190213- 20190331)
Ordinarie ledamöter från och med den 23 april 2019
Robin Holmberg, ordförande, Ängelholms kommun
Ulrika Arvidsson, fors te vice ordförande, Försäkringskassan
(till och med 20190701)
Maria Brantmark Lennartsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan
(från och med 20190903)
Christian Larsson, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun
Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun
Torgny Lindau, Perstorps kommun
Johan Olsson Swanstein, Båstad kommun
Markus Gunnarsson, Arbetsfårmedlingen (till och med 201911 05)
Sven-Ingvar Borgqvist, Region Skåne
Ersättare
Lars Nyander, Ängelholms kommun
Asa Edvardsson, Klippans kommun
Ronny Nilsson, Perstorps kommun
Nielas Bengtsson, Örkelljunga kommun
Bo Wendt, Båstads kommun
Eva Mo Viktorsson, Försäkringskassan (till och med 20190903)
Gabriella Lindquist, Försäkringskassan (fcln och med 20190903)
Per Gustavsson, Arbetsförmedlingen

Anna Ingers, Region Skåne
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2019.

0723-74 74 47
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INSATSER 2019
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV
SKÅNE
Processnamn: "Klientsupport" tidigare" Klientsupport och test av metoden

biblioterapi"
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun
Processägare: Båstad kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-06-11
Process tid: 2018-01-09 - 2021-09-01
Behovsgrupp: Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer
som ej bedöms redo för arbetsmarknaden.
Metod/arbetssätt: Söka och testa nya arbetssätt som gynnar individens
förutsättning.
Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB
Processen har haft en haltande utveckling. Halvårsrapporten visade att
någon operativ verksamhet inte kommit igång. Få individ er hade
aktualiserats för klientsupport, ingen hade aktualiserats för biblioterapi.
Organiseringen för processen har under året inte fungerat som planerat
och det har varit rörlighet bland processmedarbetarna och i styrgruppen.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att få organiseringen och processen att
fungera. Bland annat har ny ordförande för styrgruppen tillträtt och ny
processmedarbetare har rekryterats. Kriterierna för att deltagare ska
kunna bli aktuella för processen har justerats för att fler individer ska
fångas upp. Grundansökan samt mål och delmål för processen har
reviderats. Med bakgrund i att den operativa verksamheten inte kommit
0?23-74 74 47
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igång som planerat pausade processägaren faktureringen till
samordningsförbundet under första kvartalet 2019. styrelsen har sett
positivt på genomförda förändringar, påpekat vikten av de intensifierade
ansträngningarna och även gett anstånd för fortsatt finansiering av
processen.

Resultat: Se, Bilaga 3 Klientsupport- uppföljning 12 månader

Processnamn: Första steget - en väg in på arbetsmarknaden for utrikesfödda kvinnor.
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps
kommun
Processägare: Klippans kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-12-06
Processtid: 2019-02-01-2022-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB.

Processnamn: Första steget - en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfadda kvinnor.
(Anslutningsansökan till ovan)
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun
Processägare: Örkelljunga kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-04-24
Processtid: 2019-09-01-2021-12-31
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Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

-------------------------------·--------------------Processnamn: Jämna steget- en väg in på arbetsmarknaden for utrikesfödda män.
(Anslutningsansökan till ovan)
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun
Processägare: Örkelljunga kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-04-24
Processtid: 2019-09-01-2021-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Processnamn: Nästa steg- en väg for utrikesfödda kvinnor och män in på
arbetsmarknaden i Ängelholm".
(Anslutningsansökan till ovan)
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun
Processägare: Ängelholms kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-09-03
Processtid: 2019-09-03- 2022-06-30
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
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Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Processnarnn: Förstudie mobilt utredningsteam
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun
Processägare: Arbetsförmedlingen
Processen beviljades finansiering: 2018-12-06
Processtid: 20190301-2019-11-01
Behovsgrupp: Personer med psykisk ohälsa, långvarigt bidragsberoende på
grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden,
nyanlända och utrikesfödda, unga som varken arbetar eller studerar.
Metod/arbetssätt: Kartläggning avseende behov och möjligheter att starta ett
mobilt utredningsteam.
Utvärdering: Ej aktuellt under förstudiefasen
Förstudien om "Mobilt utredningsteam" avslutades i november 2019.
Bakgrunden till beslutet var att tilltänkt processägare inte då hade
organisatorisk kapacitet för eventuellt genomförande samt en då rådande
osäkerhet kring hur Arbetsförmedlingen skulle komma att klara av sina
åtagande i en eventuell gemensam process 2020.
Insatsnamn: KunskilpsMjande utbildning om kulturmöten.
Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne,
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun,
Ängelholms kommun.
Insatssägare: Samordningsförbundet NNV Skåne
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lnsatstid: 2019-09-05 - 2019-11-18
Metod/arbetssätt: Utbildning om kulturmöten, kulturmöten inom arbetslivet
samt migration, kulturmöten och psykisk ohälsa till berörda medarbetare i de
fyra huvudmännens organisationer.
Leverantör: Religionsvetarna
Utvärdering: Samordningsförbundet N NV Skåne

---------------------------------------------------·------ ----
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Insatsnamn: Funktionell dumhet
Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne,
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun,
Ängelholms kommun.
Insatsägare: Samordningsförbundet NNV Skåne
Insatstid: 2019-10-11
Metod/arbetssätt: Gemensam kunskapshöjande föreläsning och workshop till
berörda medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer.
Leverantör: Mats Alvesson
Utvärdering: Samordningsförbundet NNV Skåne

Insatsnamn: SUS - sektorsövergripande StjStem for uppföljning av samverkan.
Samverkande parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne,
Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Örkelljunga kommun,
Ängelholms kommun.
Insatsägare: Samordningsförbundet NNV Skåne
Insatstid: 20191128
Metod/arbetssätt: Gemensam kunskapshöjande föreläsning och workshop till
berörda medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer.
Leverantör: Nationella Rådet för FINSAM
Utvärdering: Samordningsförbundet NNV Skåne
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UPPFÖLJNING 12 MÅN.

Klientsupport
2019-10-14

Fredrik Grubb
fredrik.grubb @grubbkonsult .se
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Bakgrund
Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar under åren 201&-2021 processen
"Kiientsupport". Insatspartners är Båstads kommun och Arbetsförmedlingen med
Båstads kommun som processägare.
Grubb Konsult har anlitats för extern uppföljning av insatsens måluppfyllnad,
metodutveckling och funktion. Efter styrgruppsmöten, enskilda samtal med
processledare, processägare och förbundschef samt analys av
processdokumentation redogörs här för läget i insatsen efter 12 månaders
verksamhet.

Inledning
Processen "Kiientsupport" startades som den första insatsen finansierad av det nya
samordningsförbundet. Projektägaren, Båstads kommun, hade a ldrig varit involverad
i en Finsamprocess tidigare. Dessa ingångsvärden bör man ha med sig när man läser
nedanstående uppföljning.
l mars 2018 gjordes en halvårsuppföljning och i den rekommenderades att parterna
att antingen omarbeta processen eller överväga att lägga ner den. Då hade ett
antal problem dominerat arbetet under hela processtiden, primärt kring organisation
och att få fart på det operativa arbetet.

Från andra kvartalet 2019 och framåt har en lång rad förändringar gjorts. Vilket
slutligt utfall dessa får för processen, finansiären och för de aktuella individerna, är
fortfarande för tidigt att säga. l denna redovisning redogörs för
händelseutvecklingen och utvärderarens bedömningar och rekommendationer
bifogas i slutet.
Projektet granskas utifrån fyra perspektiv: Problemformulering, Mål, Metod och
Organisation.
Problemformulering rör de grundläggande motiven till varför parterna vill driva ett
projekt, vad är det för problem man vill skapa lösningar för?

För att möta ovanstående problemformuleringar beskrevs följande förväntade
effekter !Må/).
För att kunna nå målen och möta problemet används en eller flera Metoder.
För att nå målen med processen, och kunna arbeta med metoden, Organiseras
inkopplade resurser på något sätt.
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Kvartal4 2018
Under hösten 2018 startade arbetet med processen. En styrgrupp formerades och
funktionen "Kiientsupport" tillsattes.
Snart framkom att den ursprungliga planen för Organisationen. att Klientsupporten
också skulle fungera som processledare. inte fungerade med den person som utsetts.
För att hantera situationen tillsattes, utöver Klientsupporten, en separat processledare
på 50%. Då detta låg utanför den ursprungliga processplanen diskuterades och
förbereddes en kompletterande ansökan till Samordningsförbundet
Under perioden fördes många diskussioner kring ledning och styrning av processen.
Utan att gå in i detalj kan man konstatera att någon riktigt tydlig styrmodell inte
framkom. och att ansvarsfördelning mellan styrgrupp- processledareprocessmedarbetare var otydlig. Därtill kom diskussioner kring uppföljning i.f.t
Samordningsförbundet. både vad gällde operativa resultat och ekonomisk
uppföljning.
l slutet av perioden uppstod dessutom vakanser i styrgruppen. Både representanten
för Biblioterapin och för Arbetsförmedlingen meddelade att de skulle sluta sina
uppdrag. En ersättare från Biblioteket utsågs omgående, men AF's representation
blev osäker under en tid.

Även kring den planerade Metoden uppstod snabbt frågetecken. Inflödet av
individer blev inte så smidig som planerat. Frågor kring hur dokumentation skulle ske,
t.ex vilket system som skulle användas, dominerade mycket av höstens arbete.
Koppling till SUS tog lång tid att åstadkomma. Både delmetoden FIA och Biblioterapi
krävde kompetenshöjande insatser för medarbetarna, och kombinerat med en
otydlig bild av vilka personer som skulle vara aktuella. skapade ett läge där inflödet
till processen var mer eller mindre noll.
Samverkan var i processbeskrivningen manifesterad i den s.k Samsynsgruppen. som
skulle vara primärkälla för deltagare. l denna sitter Båstads kommun och
Arbetsförmedlingen och bearbetar individärenden. Denna del fungerade som tänkt.
men övriga parters delaktighet i processen var vid denna punkt mycket osäker.
Kontakter togs med primärvården och Försäkringskassan, men något operativt
samarbete uppkom inte.
Sammantaget präglades denna period av hög grad av osäkerhet. Hur skulle man få
igång den operativa processen? Vem var ansvarig för vad? Vem/vilka styrde
processen? Dessa frågor bearbetades tämligen intensivt, men i slutet av 2018 var de
fortfarande obesvarade.
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Kvartal 1 2019
Denna period inleddes med att den sammankallande i styrgruppen anmälde att
denne fått en ny tjänst och därmed skulle sluta i kommunen. En ersättare tillsattes
med det uttalade uppdraget att arbeta fram svar på de viktiga frågor som kvarstod
sedan det förra kvartalet.
Organisatoriskt innebar detta att styrgruppens arbete strukturerades upp. Den
fallerade interna ekonomiska redovisningen, som bl.a innebar att faktureringen till
Samordningsförbundet haltade, styrdes upp. Ett arbetsutskott tillsattes i syfte att
kunna hantera snabbt uppkomna frågeställningar.
Samtidigt ökade kraven på processen från Samordningsförbundet Man krävde in ett
förtydligande av processen, med tidsplaner och handlingsplaner. Detta visade sig
vara svårt att åstadkomma då, som tidigare nämnts, ansvarsfrågorna i hög grad
hängde i luften samtidigt som det inte bara var styrgruppen som formerades om.
Ett beslut om att entlediga personen som fungerade som Klientsupport fattades och
en ny person rekryterades. Denna antog uppdraget utifrån de ursprungliga
premisserna, att både vara Klientsupport och processledare. Därmed förelåg inte
längre behovet av att ha en separat processledare på 50%.
l slutet av perioden var dessa förändringar genomförda och ett omfattande arbete
påbö~ades för att få igång processen operativt, och för att kunna möta de krav som
Samordningsförbundet framfört.
Metoderna var i detta läge inte igång i sådan omfattning att någon meningsfull
uppföljning kunde göras. Kring Biblioterapin fanns en lång rad frågetecken, bl.a
utifrån hur denna skulle kunna kopplas ihop med de individer som Klientsupporten
arbetade med. Parallellt fanns också Biblioterapiverksamhet som inte var
finansierade av Finsam, något som väckte frågan om denna del av metoden
överhuvudtaget var en fråga för Samordningsförbundet
FIA-metoden hade i detta läge testats med några enstaka individer, men dessa
tester väckte nya frågor kring dokumentation, deltagarnas självskattning och hur
resultaten skulle kunna bidra till att individen kom vidare i sin process. Kontakter med
andra aktörer stärktes och man kunde i några individärenden se att aktörer såsom
Försäkringskassan torde vara naturliga samverkansparter i processen. Det var dock
alldeles för få ärenden i detta skede för att en struktur för detta skulle kunna uppstå.

4

Kvartal2 2019
Med de förändringar som genomfördes började det operativa arbetet ta fart.
Klientsupporten (eller Samordnaren som funktionen numera kallades) Träffade på
kort tid runt 20 personer i varierande å ldrar. Då insatsen är frivillig för individerna, och
många av dessa har en komplex och ibland svår problematik, konstaterades snabbt
att insatsen är tidskrävande. Därtill kunde konstateras att FIA-metoden också är
både tidskrävande och den innebär en pressande situation för en del individer.
Samtidigt ökade pressen från Samordningsförbundet där dåvarande styrelse såg det
som orimligt att finansiera en process med ett så lågt flöde av individer. Man
diskuterade att lägga ner processen, men beslut fattades om att låta den fortsätta
ytterligare några månader.
Organisatoriskt stabiliserades processen både strategiskt och operativt, men några
väsentliga frågor hängde kvar, exempelvis huruvida Samordnaren skulle vara
placerad på lndivid&Familj-enheten, eller om denna skulle vara mer fristående inom
ramen för kommunen.
Samverkansytorna utvecklades vidare och en löpande kontaktyta skapades med
Capio vårdcentral, Försäkringskassan och Psykiatrin i Ängelholm. Dessa aktörer var
ofta involverade i de individärenden som Samordnaren arbetade med.
Arbetsförmedlingens deltagande i processen var dock fortsatt osäker. De
omvälvande förändringarna i d en organisationen bidrog med säkerhet till detta,
men den operativa samverkan i Samsynsgruppen fortsatte under perioden.
l och med att det operativa arbetet tog fart, och den upprättade processkartan
implementerades, började processen skapa resultat och erfarenheter. l augusti
gjorde utvärderaren och Samordnaren en genomgång och denna visade att:
•
•

•

•

30 personer remitterats
o l o av dessa var av olika skäl inte aktuella för Klientsupport
A v de 20 som gått vidare hade Samordnaren träffat 18
o - 50% av dessa var i åldrarna 30-55
o Ca 25% var i unga vuxna, 25% var över 55
o Det var en övervikt av kvinnor
o En dryg tredjedel var utrikesfödda
Vid uppföljningen hade 4 FIA-intervjuer genomförts
o 6 personer hade för omfattande hälsoproblematik för att genomföra
FIA
A v de 18 hade 6 ansökt om sjukersättning varav 3 hade fått avslag

Som tidigare nämnts är iakttagelsen att de personer som hittills deltagit i processen
har synnerligen komplex problematik viktig att göra. Detta påverkar både flöde oc h
utfall. Fler reflektioner kring det görs i det avslutande avsnittet.
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Kvartal 3 20 19
Under denna period skapar sommar och semester ofta ett glapp i verksamheterna.
Detta påverkar givetvis även denna process, både vad gäller individer och
samarbetspartners. Processledaren har dock även under denna period arbetat
intensivt för att vidareutveckla det operativa arbetet.
Läget i processen nu är att styrelsen i Samordningsförbundet beslutat att inte
finansiera Biblioterapin, den delen av metoden försvinner alltså från processplanen.
Styrelsen behandlade ett ärende om att lägga ner hela processen, men beslutade
att låta Klientsupport fortsätta, med fortsatt höga krav på aktivitet, redovisning och
uppföljning.
Många av de frågeställningar som nu diskuteras i processen är av den typen som
ofta uppstår i Finsamprocesser, t.ex:
•
•
•
•

Målgrupp, rätt-fel? Kriterier för remittering?
Samverkan, hur får vi till en operativ samverkan kring individerna med rätt
aktörer?
Implementering, var i organisationen passar en Klientsupport bäst in?
Spridning, hur sprider vi resultat och erfarenheter till andra?

l den bästa av världar hade processen varit i detta läget redan för ett år sedan men,
som nämndes i inledningen, har det av olika skäl inte blivit så. När denna rapport
sammanställs rullar processen på planerat sätt. l nästa avsnitt görs en analys av
händelseförloppet under processens första år, och ett antal iakttagelser och
rekommendationer beskrivs.
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Analys och rekommendationer
Vilket är det problem som parterna vill bearbeta med processen "Kiientsupport"?
Svaret på den frågan är, som det var ifrån första början, att man vill utforska hur
personer som befinner sig i ett långvarigt utanförskap (t.ex åratals beroende av
ekonomiskt bistånd), ska kunna få ett anpassat stöd för att ta sig ifrån utanförskapet.
Personer som befinner sig i den situationen finns i alla kommuner och de utgör en
vanlig behovsgrupp för Finsamfinansierade insatser.
"Kiientsupport" formulerades som en metodinriktad process. Målet var att kunna,
med faktiska resultat som grund, avgöra huruvida metoderna FIA och Biblioterapi är
lämpliga och effektiva för de aktuella personerna. Målet var att en andel av de
personer som deltog i processen skulle kunna ta sig till arbete eller studier.
Organisatoriskt skissades en ordinär processorganisation med en central funktion i
form av en Klientsupport som, i många avseenden, skulle fungera som en "case
manager"-liknande funktion för individerna.

En målkonflikt
Efter ett år av arbete förefaller problemställningen vara densamma, men den har
under årets senare del fördjupats och problematiserats. Det finns, som undertecknad
ser det, idag en målkonflikt som bör diskuteras av processparterna och
Samordningsförbundet Grunden för den kan sammanfattas:
"Vad finns för koppling mellan behovsgruppens förutsättningar, den metod som valts
i processen och·de krav på flöde och resultat som ställs?"
Utifrån arbetet hittills förefaller det som att behovsgruppens förutsättningar är låga.
Det förekommer ofta en komplex och outredd problematik som kan vara social
och/eller hälsorelaterad. För Klientsupporten innebär det kombinerat med att
deltagandet är frivilligt, att det föreligger många olika hinder för att de facto kunna
använda FIA-metoden. Denna är i sig tidskrävande, samtidigt som den förefaller
fungera för att fördjupa och förtydliga en individs problembild. Med en adekvat
dokumentation skapas ett värdefullt underlag som potentiellt kan användas av
andra aktörer i framtida insatser.
Samtidigt föreligger en stark press från finansiären att bedriva " verkstad". Detta är
logiskt utifrån hur processen formulerades och de formulerade målen är relativt
högtställda. För att kunna redovisa en hög aktivitetsgrad krävs ett flöde som hittills,
med aktuella individer, inte är realistiskt för en enskild medarbetare.
Rekommendation:
Finansiär och Processparter (inklusive FK och primärvård) bör diskutera balansen
mellan kvantitet och kvalitet i processen. Är det viktiga att ett mindre antal ärenden
kan resultera i metod- och samverkansstrukturer som sen kan implementeras. Eller är
det viktiga att så många individer som möjligt får tillgång till Klientsupportens stöd,
och att man därmed kan få ett stort underlag för analyser av vilka metod- och
samverkansstrukturer som behövs? Svaret på den frågan ger processen olika
förutsättningar. Det allra viktigaste är dock att alla ingående parter är överens om
vilket svar som gäller.

7

Samverkan
Processen designades utifrån en existerande samverkan mellan kommun och
Arbetsförmedling. l processen finns också moment som handlar om samverkan
mellan olika verksamheter inom kommunen.
Det har framkommit kritik under resans gång att processen varit för inriktad på
interna processer inom kommunen och specifikt Individ och Familj. Denna bild har,
enligt undertecknad, förstärkts av att Klientsupporten varit anställd i den
förvaltningen samt att styrgruppen bestått av representanter från tre olika
kommunala verksamheter med AF som enda utomstående part.
Finsams övergripande syfte är att bearbeta problem som finns i samverkansytor
mellan myndigheter. Det är behov av samverkan eller vidareutveckling av
samverkan som är förbundets fokus. Under första året av Klientsupport har detta inte
slagit igenom i processen. Orsakerna är många, men det är något som behöver
förstärkas i det framtida arbetet.
En bra grund för det är de samverkansbehov som framkommit i det operativa
arbetet. De individer som deltar i processen har, eller borde ha, kontakt med de
flesta parter som finns inom Finsam. Som tidigare beskrivits är de kontakterna, och
den samverkan som måste ske, fundamental för att individerna ska kunna komma
vidare. l detta finns många viktiga erfarenheter att göra som kan komma till nytta i
många andra kommuner också.
Rekommendation:
Det faktum att det kring de aktuella individerna oftast behövs insatser från många
aktörer bör speglas i hur processen bedrivs och styrs. styrgruppen bör spegla
processens parter och varje part behöver bara ha en representant (och en
ersättare). Det skulle idag innebära en minskning av antalet personer i styrgruppen.
Samtidigt bör operativa samverkansparter som primärvården och Försäkringskassan
knytas till styrgruppen på något lämpligt sätt. Exempelvis kan de adjungeras, eller,
om de inte har möjlighet att närvara, löpande informeras om vad som diskuteras och
vilka bes/ut som fattas.
En tredje del är att Klientsupporten bör frikopplas från lndivid&Familj. Orsaken till det
är att funktionen bör vara fristående från enskilda verksamheter inom kommunen. Ett
förs/ag är att Klientsupporte n, och därmed processen som helhet, ägs av Båstads
kommun och placeras inom lämpligt verksamhetsområde snarare än i en enskild
verksamhet.

Avslutningsvis vill undertecknad skicka med en uppmaning om att inte låta "det
bästa bli det godas fiende". De individer som idag deltar i processen ÄR svåra att nå
resultat med, det är därför de befinner sig i den situation de gör. Om parterna i
denna process kan skapa ny kunskap kring lämpliga metoder, och fungerande
samverkansformer, som sedan kan vidareutvecklas i andra processer så har
processen, enligt undertecknad, varit framgångsrik.
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Bilaga l : Processbeskrivning
Notera: Biblioterapi ingår fortsatt som en möjlig insats för individerna, denna
finansieras dock inte längre av Samordningsförbundet
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Revisionsberätte se
för Samordningsförbundet NNV Skåne, org. nr 222000-3244

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet NNV Skåne för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyr1<er därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yr1<esetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat ar tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påver1<a de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och andamålsenliga for att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den intema kontrollen.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påver1<a förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med ver1<samheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
ver1<samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetstaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de undertiggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rattvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet NNV Skåne för år
2019.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet NNV Skåne har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som ar väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som ar relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Revisionsberättelse Samordningsförbund NNV Skåne, org. nr 222000-3244, 2019

2 (2)

Samordningsförbundet NNV Skåne
Organisationsnummer 222000-3244

Styrelsen i Samordningsförbundet NNV Skåne
Fullmäktige i respektive medlemskommun och
Region Skåne
Försäkringskassan
Arbetsförmed Ii ngen

Revisionsberättelse för år 2019
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet NNV Skåne (Org. Nr 222000-3244) för verksamhetsåret 2019.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns tillräcklig intern
kontroll i verksamheter och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta årsredovisningen
som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen ,
förbundsordningen och god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträtt
oss.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan "Revisionsrapport".
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet NNV Skåne har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt
att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att årsredovisningen i allt väsentligt har
upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god
redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella
mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ängelholm 2020-03-26

~~J~\~

Revisor från kommunerna

Kerstin Lingebran
Revisor från Regi n Skåne

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 141

Dnr. KS 2020/10

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet
AV Media
Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata medlemmarnas
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förbudets 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. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV
Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 2019.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
- Tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 1 april 2020.
- Protokoll från den 9 mars 2020, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media
Skåne.
- Årsredovisning 2019.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media
SST Ekonomi o kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 103

Dnr. KS 2020/10

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV
Media
Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata medlemmarnas
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förbudets 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. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV
Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 2019.
Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 1 april 2020.
- Protokoll från den 9 mars 2020, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media
Skåne.
- Årsredovisning 2019.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2019.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media
SST Ekonomi o kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-22

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/10

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet
AV Media Skåne
Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förbudets 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. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 2019.
Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 1 april 2020.
- Protokoll från den 9 mars 2020, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne.
- Årsredovisning 2019.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2019.

Utredning
Förbundet redovisar ett överskott på 263 tkr för räkenskapsåret 2019. Föregående räkenskapsårs
underskott på 181 tkr har återställts i sin helhet. Förbundet har tidigare fått kritik från revisorerna
för att verksamhetsmålen inte kunnat stämmas av eftersom de inte varit mätbara. Denna kritik
kvarstår inte längre.
Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-22

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Diarienummer
KS 2020/10

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet AV Media
SST Ekonomi o kvalitet
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2020-04-01

Kommunfullmäktige

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat:
att överlämna årsredovisning för år 2019 till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna.
att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att
dessa beviljar
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående
ansvarsfrihet senast 2020-06-30.
Bifogat finns:
•

Protokoll för direktionsmöte 2020-03-09
(med bilaga 1: Korrigerad budget, bilaga 2: Skillnader i budgetarna, bilaga 3:
Årsredovisning 2019, Bokslut 2019-12-31/Statistik 2019)

•

Revisionsberättelse för år 2019

•

Granskningsrapport 2019

Sven-Ingvar Borgquist,
Ordförande

eu
Mikael Lindén,
Verksamhetschef

Postadress:
Finjagatan 44
281 51 HÄSSLEHOLM

Besöksadress:
Finjagatan 44

Telefon:
0451-38 85 80

E-post:
kontakt@avmediaskane.se

Kommunalförbundet
AV Media Skåne
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal yrkesrevisor

Sara Kristiansson
Revisor

Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning
per 2019-12-31.
Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över
resultat och ställning
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande
bedömningar.
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Metod och avgränsningar
Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.
Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos.
Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.
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Lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597)
►

►

►
►

►

►

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer
rättvisande redovisning, ökad insyn och ökad jämförbarhet.
Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar.
Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade
värderingsregler:
Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som
innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till
verkligt värde.
Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat.
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Rättvisande räkenskaper
Bokslutsprocessen
Årsbokslutet var inte komplett vid granskningstidpunkten och det finns
fortfarande förbättringspotential med att få fram en slutlig
årsredovisning. Årsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och
årsredovisningen upprättas delvis tillsammans med förbundet.
Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslagstiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.
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Resultat för 2019 jämfört med föregående år
Beloppp i tkr

INFOGA BILD
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella poster
Årets resultat

►
►

►

Utfall i år
10874
-10618
256
8
264

Utfall f år
justerat
11418
-11599
-181
779
598

Utfall f år
11418
-11599
-181
0
-181

Förändring
-544
981
437
-771
-334

Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 334tkr
lägre.
Omsättningen ligger 544tkr lägre 2019 eftersom förbundet upphörde med
försäljning och upphandlingsdelar av IT från juni 2018. Sedan har
verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning. F.å låg det en
uppsägningslön på ca 0,5 mnkr som inte finns detta år.
Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med
771tkr, vilket beror på orealiserad värdeförändring på kapitalplaceringar. I
det justerade resultatet från f.å, som jämförelsetal förändrats, blev det en
värdeökning med 779tkr.

Page 6

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

God redovisningssed
►
►

►
►

►
►

Immateriella tillgångar
Fr o m 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång.
Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen.
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett
under 2019.
Kundfordringar
Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2019-12-31.
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet.
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2019-12-31.
Kassa och bank
I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redovisats enligt verkligt värde fr om 2019-01-01 enligt ny redovisningslagstiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under
2019 uppgående till 10tkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma
period f.å har det skett en värdeförändring om 779tkr i resultaträkningen.
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God redovisningssed forts
►
►

Pensioner
Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i
årsredovisningen per 2019-12-31 upplyst om en tillgång i
Pensionsstiftelsen på 4 601 260 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1
580 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och
pensionsreserven är avstämd mot underlag från KPA.
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Uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning
Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och
uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut.
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.
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Bedömning
►

AV Media redogör för följande verksamhetsmål:
►

►

►

►

►

AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla
MakerBox. Målet bedöms vara uppfyllt.
AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man
skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av
film). Målet bedöms vara uppfyllt.
AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16
kommuner går in i pilotprojekt ”Läshörnan”. Målet bedöms uppfyllas enligt förbundet men det
framgår inte om alla 16 kommuner gått in i projektet.
AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllt
eftersom interimsavtal är tecknade.

AV Media redogör för följande finansiella mål:
►
►
►
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Soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK.
Likviditet ska ej understiga 2 000 000 SEK.
Målen bedöms vara uppfyllda.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

Bedömning forts
►

►

►

AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom merparten av verksamhetsmålen är
uppfyllda och båda de finansiella målen är uppfyllda.
Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några
väsentliga justeringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att det blir negativt.
Återställning har skett av tidigare års underskott.
Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.
►

►
►
►
►

Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det revisionens uppfattning
att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
att årets balanskrav är uppfyllt
att föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31.
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Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn,
Tomeliila Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Revisionsberättelse för år 2019
Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2019. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den
löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen .
EV har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2019 .
Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport
Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi
tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vi tillstyrker att årsredovisning för 2019
godkänns för AV Media Skåne .

Hässleholm 2020-03-11

/~

~
~/r.JdJJ(
~u~dvall

Johan Berglund

'

r(rik Bengtsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna :
Rapport över granskning av delårsrapport 2019-08-31 (översänd sedan tidigare)
Granskning av årsbokslut 2019

AV Media Skåne

l

l Växel 0451-38 85 80
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943
Webb: avmediaskane.se 1 E-post: kontakt@avmediaskane.se
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PROTOKOLL
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne
sa m manträdesdag:

Måndag den 9 mars 2020

Plats och tid:

AV Media Skåne kl. 13.30 - 15.30

Närvarade:

Tjänstgörande
Ersättare:

Ersättare:

Sven-Ingvar Borgquist Ordf.
Thomas Nerd
Erik Berg
Rune Persson
Lars-Anton Ivarsson
Sven Olsson
Gun Friberg
Jon Strömberg

Ängelholm
Båstad
Hässleholm
Klippan
Os by
Simrishamn
Åstorp
Örkelljunga

Roger Persson
Sven-Arne Persson

Tomeliila
Östra Göinge

Lars Klees
Tonny Svensson
Lars Andreasson
Christer Grankvist
Marcus Mäller
Lars Carlsson
Anneli Eskilandersson

Hässleholm
Klippan
Os by
Simrishamn
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Verksamhetschef:

Mikael Linden

Personalföreträda re:

Martin Sarkar

sekreterare:

M~
Mikael Linden

Ordförande:

s~l

Justerare:

l
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Ärenden:
§ 1. Mötets öppnande & upprop
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist hälsade ledamöterna välkomna till
årets första direktionsmöte samt hälsade de nya medlemmarna Gun
Friberg och Sven-Arne Persson särskilt välkomna. Verksamhetschefen
förrättade upprop.

Direktionen beslutar:
att fastställa tjänstgöringslistan.
§ 2. Val av justerare
Sven Olsson valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3. Föregående mötesprotokoll 191205.
Verksamhetschefen återkopplade till de viktigaste besluten samt den
korrigering som AU beslutade om 200102 gällande behörigheter i § 67.

Direktionen beslutar:
att lägga föreg;jende mötesprotokoll till handlingarna
samt att godkänna AU:s beslut.
§ 4. Processen med medlemskap
Verksamhetschefen återkopplade till tidslinjalen för processen. Bjuv
respektive Höganäs har tackat nej till medlemskap. Laholm och Kävlinge
kommun gav besked den 17 december 2019 om att ej skriva på
interimsavtal för 2020 och ej heller söka medlemskap. Höör och Hörby
kommun har översänt beslut ifrån kommunfullmäktige om att ansöka om
medlemskap i förbundet. Kristianstads kommun skall nu i mars ta beslut
om att ansöka om medlemskap. Äterstår i nuläget att få beslut ifrån
Eslövs och Svalövs kommun där processen fortgår. Dialogen med dessa
kommuner skall fortgå över tid.

Direktionen beslutar:
att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.
att godkänna Höör och Hörby kommuns ansökan om medlemskap i
förbundet.
§ 5. Korrigerad budget för 2020
Med anledning av Kävlinge och Laholms avhopp ifrån interimsavtal för
Bilaga 1
2020 tappade vi 829 000 kr i budgeten inför 2020. I utskickad bilaga inför Bilaga 2
mötet har ni sett föreslagen korrigerad budget. I bilaga 2 finns information
om förändringar/skillnader mellan beslutad budet och korrigerad budget.
Verksamhetschefen gick igenom skillnaderna.

Direktionen beslutar:
att godkänna korrigerad budget för ;jr 2020.

&; ~
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§ 6. Redovisning samt överlämnande av Arsredovisning
för år 2019
Verksamhetschefen redovisade årsredovisningen med dess olika delar.

Bilaga 3

Direktionen beslutar:
att godkänna ;jrsredovisningen för ;jr 2019.

§ 7. Arets resultat
Årets resultat slutar på 263 615 kr.
Direktionen beslutar:
att förra ;jrets resultat minus 180 885 kr som är l;jnat ur eget
kapital ;jterställs i sin helhet samt att ;jterst;jende resultat 72 833 kr
tillförs eget kapital.

§ 8. Revisionsberättelse
Revisionen (Ernst & Young med politiska revisorer) sammanträder onsdag
den 11 mars och överlämnar därefter granskningsrapport och revisionsberättelse.
Direktionen beslutar:
att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är
klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter.
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för ;jr
2019 biläggs AV Media Sk;jnes ;jrsredovisning.
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för ;jr
2019 tillsammans med ;jrsredovisningen överlämnas till
medlemskommunerna med hemställan om att dessa
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det g;jngna
verksamhets;jret 2019.

§ 9. Aktuellt på AV Media Skåne
Verksamhetschefen gav aktuell information om verksamheten.
Vi och vår nya leverantör utav vår ekonomiska redovisning har i början av
året lagt mycket tid på att få allt på plats och det tycker vi att vi nu har nått
fram till. Det kommer att bli bra och inte minst då närheten rent fysiskt då
vi har våra kontor bara 300 m ifrån varandra, det underlättar
kommunikationen mycket. Stöd vad avser personaltjänst/frågor har vi fått
ett positivt beslut ifrån Hässleholms kommun. Vi provar det under 2020 och
utvärderar vid årets slut möjligheten till förlängning.
Vi har genomfört minimässor "Lära Nära" i Simrishamns och Ängelholms
kommun med mycket bra resultat. Enbart positiva omdömen ifrån de båda
kommunerna. Även en särskild insats i Eslövs kommun där vi träffade 40
nyckelpersoner/pedagoger ifrån alla utbildningsdelar F-vuxenutbildning. Vi
har varit på dialogmöte med förvaltningen i Klippan.
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Den 3 mars genomförde vi både utvecklingsledarmöte i Kristianstad på
Filmmuseet samt Inspirationsdagar på Kristianstads Arenan som Läromedia
i Örebro håller i, vår f.d. Läromedelsmässa. Vi räknade in 540 besökare
mellan klockan 13.00 och 17.30.
Vi ser en trevlig trend då vår nya kundgrupp förskolorna hela tiden ökar och
visar stort intresse för vårt utbud.
Direktionen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 10. Informationsutbyte ifrån respektive kommun
Lars Carlsson gav information om att man har svårt att fylla platserna till
teknikprogrammet till hösten.
Lars-Anton Ivarsson informerade om att man fattat beslut om två nya
förskolor i Osby kommun (då man haft problem med mögel i gamla
förskolor). Det som är intressant i detta är att den digitala strategin för
skolorna kommer med ifrån början. Idag har Osby två högstadieskolor,
beslut är fattat om att övergå till en högstadieskola. Även Osby kommun
har problem med att fylla platserna på teknikprogrammet.
Sven Olsson informerade att man i Simrishamn åter igen byter nämndens
ordförande. Christer Grankvist tillade att IT strategen i Simrishamn,
Joachim Thornström, informerat i nämnden i positiva ordalag om "Lära
Nära".
§ 11. Övriga ärenden
Verksamhetschefen gav information om att årets studiebesök blir på
Silviaskolan i Hässleholm samt workshop på AV media Skåne med AR/VR
och annan teknik. studiebesöket blir i samband med direktionsmötet
antingen den 4 maj eller den 8 juni.
Beslut:
Att lägga verksamhetschefens information till handlingarna

§ 12. Information
Nästa direktionsmöte är måndagen den 4 maj klockan 13.30 på AV Media
Skåne, Finjagtan 44. Obs! Blir det även studiebesök inlagt den 4 maj så
kommer tiderna att förändras. Information när studiebesöket på
silviaskolan är klart kommer ut så fort som det är beslutat.
Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet.
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Bilaga 1
Korrigerad budget
2020-03-09

MEDIA SKANE

Budget 2020

Intäkter
Konto Vht Kstl Namn
3011
Avg . medlemskom.
Avg. andra kom.
3021
Avtal övr. aktörer
3171
Summa intressentintäkter
3110
3111

4

3111

4

3113
3111

3973
3986
3988

8

41 Läromedelsmässan
43 Kurser och konferenser
Kurser, mässor och konf.
Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 %
Förkomna böcker
80 Försäljning videoproduktion
Videoproduktion
Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin
Uthyrning av AV-utrustning
Sjuklöne kompensation
Erhållna bidrag personal
Personal

Prognos 2020

6 454 754
3 260 785
254 480

9 970 019

o
10 000

10 000
9 000

9 000
250 000

250 000
1 000

1 000
120 000

120 000

3520
3740

Försäljning av porto m.m.
Öresutjämning

100
10

3131

övriga Intäkter
Övriga Intäkter

100

4999

An komstreg istreri ng
Summa intäkter

210

o
10 360 229

Utfall t.o.m jan

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

2

VERKSAMHETSKOSTNADER
Övriga kostnader
6570

Bankkostnader

-2 000

6110
6214

Kontorsmaterial
Telefon (Leasing Trafik)

-2 500
-50 500

6250
6520

Mobiltelefon
Postbefodran
Kopieringskostnad

1 000
-45 000
-39 000

6521

övrig administration

6580

övriga måltidskostnader

6991
5460

övriga kostnader

6212

5612
5613
5619

Distribution Drivmedel
Distribution Skatt & försäkring
Distribution Rep & underhåll
Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool)
Distribution

6310

-100
-129

övriga externa kostn, utrikes
Administration

5611

-150 000

-288 229

-32 000
-15 000
-15 000
-75 000
-137 000

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Företagsförsäkringar

-26 000

Försäkringar

-26 000

o
o

-2 000
-2 000

o
o

o
o

-15 000
-70 000

o
o
o
o

o
o
o
o

5410

Förbrukningsinventarier
Förbrukningsinventarier

5411
5412

Korttidsinventarier -3 år.
Inventarier teknikutveckling IT etc.

5420

IT Mjukvaror
Varaktiga inventarier < 3 år

-22 000
-107 000

3

5800
5890
5831
5832

Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader

-45 000

o
o
o
o
o

Marknadsföring/representation

-60 000
-60 000

o
o

o
o

-715 000
-88 000
-40 000
-843 000

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hotell, biljett och övriga resekostnader
övriga resekostnader
Kost och logi i Sverige
Kost och logi i utlandet

5900

Marknadsföring/representation

5010
5090
6370

Lokalhyra/el, vatten mm
övriga lokalkostnader
Bevakning

Lokalkostnader

6555
6550

Konsultarvoden, konferens
Personalförstärkningar konsultarv. Etc.
Personalförstärkningar konsultarv. Etc.

6540
6230
6421
6590
8970

6411
6982

-50 000
-50 000

Tidn, tidskrifter & facklitteratur

o

Externa tjänster, IT, rev mm

-762 000
-12 000
-2 000
-12 000

o
o
o

Datakommunikation
Revision
övriga externa kostnader

60 övriga kostnader politiker
Föravg, ej avdragsgilla

Övriga kostnader politiker

l l l

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Extern kompetens IT

6

-45 000

!Summa övriga kostnader

-550 000
-90 000
-100 000
-22 000

o
o
o
o
o

4

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen
4010

4

41 Kostnader Läromedelsmässan

4010
4010

4

43 Kostnader kurser och konferenser
Inköp av varor och material
Kurser, mässor och konf.

6351

Kundförluster
Kostnader Kundförluster

4310
4310

2
2

4310
4310

2
2

21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser
23 Mediainköp Böcker
24 Mediainköp Data, Multimedia
25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning
Mediainköp

4310

8

80 Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser
Tillvaltjänster

4320

3

31 Förbrukning Undervisningsfilm

4320
4320
4320

3
3
3

33 Förbrukning Böcker
35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning
37 Förbrukning övrigt

4010

7

70 Förbrukning Videoproduktion

~~

~

o
-20 000

o
o

-20 000

o

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
-11 000

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

-1 000
-5 000

o
o
o
o
o
o
o

-1 000
-10 000

Förbrukning

-13 000

o
o
o
o
o
o

Summa kostnader varor & tjänster

-44 000

o

o
-7 000

o

s
KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER
Personallöner

7210
7510
7533
7290
7519
7410
7411
7460
7570

Personal sociala avgifter
Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen
Förändringar semester löneskuld *
Förändringar soc. Avg. löneskuld*
KPA-försäkring
Premier för koll pensionsförsäkring
Pensionsutb. KPA
AM F-försäkring
Löner personal

7321
7322
7323
7331
7332

Personalens traktamenten, skattefria
Personalens traktamenten, sk. pliktig
Skattefria Uti traktamenten
Resor, skattefria
Resor, skattepliktiga

7470
7610
7620
7699

7220
7331
7332
7510

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-6 500
-8 000
-5 500
-4 000
-3 000

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

-330 000

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

-5 082 000

o

o

Reskostnader personal

-27 000

Pension förvaltningsavgift

-8 800
-75 000
-35 000
-10 000

Kompetensutveckling
Friskvård
övriga kostnader (Teambuilding)

6
6
6

-3 100 000
-990 000
-80 000
-45 000
-15 000
-9 500
-80 000
-285 000
-500
-4 605 000

Övriga personalkostnader

-120 000

Arvoden politiker

-225 000
-25 000
-20 000
-60 000

60 Resor skattefria politiker
60 Resor skatteplitktiga politiker
60 Sociala avgifter politiker
Kostnader politiker
Summa personalkostnader

6

7838
7832
7831

Avskrivning: Licenser Film
Avskrivning inventarier
Avskrivning: Digital utrustning
Aterbetalning av minusreslutat

7834
7835

Avskrivning: Bilar
Avskrivningar

8468
8390
8400
8423

Verkligt värde (Fonder)
Reavinst (fonder)
Räntekostnader
Räntekostn för skatter och avg
Resultat

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

-2 900 000

o

o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

-2 840 000

o
o
-60 000

-2 000

o
o

l

JIV

Bilaga 2

Skillnader i budgetarna

MEDIA SKANE

2020-03-09

Korr Budget

Intäkter
Konto Vht Kstl Namn
Avg . medlemskom.
3011
Avg. andra kom.
3021
3171
3110
31 11
31 11

Avtal övr. aktörer
Summa intressentintäkter
4
4

41 Läromedelsmässan
43 Kurser och konferenser
Kurser, mässor och konf.
Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 %

3113
3111

3973
3986
3988

3520
3740
3131
4999

8

Förkomna böcker
80 Försäljning videoproduktion
Videoproduktion
Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin
Uthyrning av AV-utrustning
Sjuklöne kompensation
Erhållna bidrag personal
Personal

Skillnad i kr

Beslutad budget

6 454 754
3 260 785
254 480

o

o

3 882 252
462 510

-621 467
-208 030

9 970 019

-829 497

o

o

o

10 000

15 000

-5 000

10 000

15 000

-5 000

9 000

6 000

3 000

9 000

6 000

3 000

250 000

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

250 000
1 000

1 000
120 000

120 000

Försäljning av porto m. m.
öresutjämning
övriga Intäkter

100
10

Övriga Intäkter
Ankomstregistrering
Summa intäkt er

210

100

o
10 360 229

831 497

2

VERKSAMHETSKOSTNADER
Övriga kostnader

1 000

o
o
o
o

o
o
o
o

Postbefodran

-45 000

-75 526

30 526

Kopieringskostnad

-39 000

o

o

-150 000

-170 000

20000

6570

Bankkostnader

6110
6214

Kontorsmaterial
Telefon (Leasing Trafik)

6212

Mobiltelefon

6250
6520
6521

övrig administration

-2 000
-2 500
-50 500

6580

övriga måltidskostnader

-100

6991

övriga kostnader

- 129

5460

o
-29

o

övriga externa kostn , utrikes

Administration

o
-100

-288 229

5611

Distribution Drivmedel

-32 000

-38 000

5612

Distribution Skatt & försäkring

-15 000

5613

Distribution Rep & underhåll

-15 000

o
o

5619

Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool)

-75 000

-90 000

Distribution
6310

5410

5411

-137 000

15000

21 000

o
o

o

o
o

-15 000

-35 000
-50 000

20000
-20 000

-26 000

Försäkringar

-26 000

Förbrukningsinventarier

-2 000

Förbrukningsinventarier

-2 000

5412

Inventarier teknikutveckling IT etc.

-70 000

5420

IT Mjukvaror

-22 000

Varaktiga inventarier < 3 år

6000

o

Företagsförsäkringar

Korttidsinventarier -3 år.

o
50 497

-107 000

o
o

3

Hotell, biljett och övriga resekostnader

5800
5890
5831
5832

övriga resekostnader
Kost och logi i Sverige

-45 000

-65 000

20000

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Kost och logi i utlandet
Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader

-45 000

5900

Marknadsföring/representation
Marknadsföring/representation

-60 000
-60 000

-30 000

-30 000
-30 000

5010
5090
6370

Lokalhyra/el, vatten mm

-715 000
-88 000
-40 000
-843 000

o

o

-50 000

-38 000

o

o

övriga lokalkostnader
Bevakning
Lokalkostnader

6555
6550

Konsultarvoden, konferens
Personalförstärkningar konsultarv. Etc.
Personalförstärkningar konsultarv. Etc.

6540
6230
6421
6590
8970

Extern kompetens IT

6411
6982

Datakommunikation
Revision
övriga externa kostnader
Tidn , tidskrifter & facklitteratur
Externa tjänster, IT, rev mm

6

60 övriga kostnader politiker
Föravg, ej avdragsgilla
Övriga kostnader politiker

l l l

rumma övriga kostnader

o
-50 000
-50 000
-550 000
-90 000
-100 000
-22 000

o

20 000

-38 000

o
o
o

o

-100 000

10000

o
o
o

o
o
o

-762 000

-12 000
-2 000
-12 000

-2 332 229 1

o
o
o

10 000

-14 000

o

2 000

o
2 000

4

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen
4010
4010
4010

4
4

41 Kostnader Läromedelsmässan
43 Kostnader kurser och konferenser
Inköp av varor och material
Kurser, mässor och konf.

6351

4310
4310
4310
4310

Kundförluster
Kostnader Kundförluster
2
2
2
2

21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser
23 Mediainköp Böcker
24 Mediainköp Data, Multimedia
25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning
Mediainköp

4310

8

80 Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser
Tillvaltjänster

4320
4320
4320
4320
4010

3
3
3
3
7

Förbrukning Undervisningsfilm
Förbrukning Böcker
Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning
Förbrukning övrigt
70 Förbrukning Videoproduktion
Förbrukning
31
33
35
37

Summa kostnader varor & tjänster

o

o

o

-20 000

-18 000

-2 000

o
-20 000

-2 000

o
o

o
o

o
o

o
o

-100 000
-100 000

100 000
100 000

-1 000
-10 000

o

o

-50 000

-11 000

40000

240 000

o
o

o

o
o

-1 000
-5 000

o
o

o
o

o

-20 000

20000

-7 000

o
o

o
o

o
-13 000

20 000

-44 000

258 000

s
KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER
7210
7510
7533
7290
7519
7410
7411
7460
7570

Personal löner
Personal sociala avgifter
Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen
Förändringar semester löneskuld *
Förändringar soc. Avg. löneskuld*
KPA-försäkring
Premier för koll pensionsförsäkring
Pensionsutb. KPA
AM F-försäkring
Löner personal

7321
7322
7323
7331
7332

Personalens traktamenten, skattefria
Personalens traktamenten , sk. pliktig
Skattefria Uti traktamenten
Resor, skattefria
Resor, skattepliktiga
Reskostnader personal

7470
7610
7620
7699

7220
7331
7332
7510

Pension förvaltningsavgift
Kompetensutveckling
Friskvård
övriga kostnader (Teambuilding)
Övriga personalkostnader
Arvoden politiker

6
6
6

60 Resor skattefria politiker
60 Resor skatteplitktiga politiker
60 Sociala avgifter politiker
Kostnader politiker
Summa personalkostnader

soooo
s 000
o
o
o
o
o
o
o

-3 100 000
-990 000
-80 000
-45 000
-15 000
-9 500
-80 000
-285 000
-500
-4 605 000

-3 150 000
-995 000

-6 500
-8 000
-5 500
-4 000
-3 000
-27 000

o
o
o

o
o
o

-5 000
-5 000

1000
2 000
3 000

-8 800
-75 000
-35 000
-10 000
-120 000

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

-225 000
-25 000
-20 000
-60 000
-330 000

-235 000

10000

o
o

o
o

-70 000

10000
20 000

-5 082 000

o
o
o
o
o
o
o

55 000

78 000

6

7838
7832
7831
7834
7835

Avskrivning: Licenser Film

-3 300 000

460 000

o
o

o
o

-60 000

-60 000

o

o

o
o
o
o

Avskrivning inventarier
Avskrivning: Digital utrustning
Aterbetalning av minusreslutat
Avskrivning: Bilar
Avskrivningar

8468
8390
8400
8423

-2 840 000

-2 900 000

Verkligt värde (Fonder)
Reavinst (fonder)
Räntekostnader
Räntekostn för skatter och avg
Resultat

460 000

o
o

o
o

-2 000

-2 000

o
o

o

284 000 kr gottgörelse
60 000 kan omfördelas ytterligare
150 000 kr tillbaka på redan betalda filmfakturor

494 000 kr

o
o
o
o
831 497

BOKSLUT 2019-12-31
för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKANE

MEDIA SKANE

1(7)

RESULlATRÄKNING
Not

2018

2019

Rörelsens intäkter
Avgifter
Förmedling AV-utrustning
övriga intäkter

2

g 848 661

3

1 025 280

g 572 11g
g81 5g2
864 35g

10 873 941

11 418 070

Verksamhetens intäkter

o

Rörelsens kostnader

o
-708 571
-2 743 310
-4 400 43g

_gg7
-613
-2 774
-5 434

Verksamhetens kostnader

-7 852 320

-9 819 581

Resultat före avskrivningar

3 021 621

1 598 489

-2 766 354

-1 778 941

255 267

-180 452

g g27
-1 57g

77g 263
-433

263 615

598 378

AV-utrustning till förmedling
Varor och tjänster för verksamheten
övriga kostnader
Personalkostnader

Av- och nedskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

4

845
130
255
350

Finansiella intäkter & kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

ARETS RESULTAT

2(7)

BALANSRÄKNING

Not

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser

5

2 333 879

2 059 354

6

198 690

86 125

2 532 568

2 145 479

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

10 689
331 640
179 677
522 006

238
263
487
989

199
897
689
786

Kassa och bank

5 340 255

6 057 408

Summa omsättningstillgångar

5 862 261

7 047 194

SUMMA TILLGÅNGAR

8 394 830

9 192 672

3(7)
Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
6 783 592
263 615

6 185 214
598 378

7 047 207

6 783 592

507 597
163 852
676 174

1 292 712
177 392
938 976

Summa kortfristiga skulder

1 347 623

2 409 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 394 830

9192 672

Tillgång i Pensionsstiftelsen
Pensionsreserv enligt KPA

4 601 260
1 580 000

4 317 051
1 591 000

Eget kapital
Arets resultat

8

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

KASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAM HETEN
Arets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar)

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4(7)
2019-01-01
2018-01-01
2019-12-31
2018-12-31
263615
598378
2 766 354
1 778 941

3 029 969
467 779

2 377 319
426 176

o

o

-1 061 457
-593 678

-1 265 280
-839 104

2 436 291

l 538 216

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-150 451

-88 585

-3 002 994
-3 153 445

-1 557 491
-1646 076

-717 153

-107 860

6 057 408
5 340 255

6 165 268
6 057 408

Not 1

5(7)

REDOVISNINGSPRINCIPER
Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna följer Ny Kommunal redovisningslag som började gälla 201
Piniciperna för värdering av kortfristiga placeringar har förändrats under 2019. Motsvarande jämförelsetal för 2018 är omräknade.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk.
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

3 år

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången.
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANsRÄKNINGEN

6 (7)

2019-12-31

2018-12-31

Not 2 Avgifter
Avgifter från kommunerna
Avgifter övriga aktörer

Not 3 Övriga intäkter

Erhållna bidrag för personal
övriga intäkter

Not 4 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter, personal
Pensionskostnader
Arvoden
Social avgifter, politiker
Övriga personalkostnader

6 142 900
3 705 761
9 848 661

2018-12-31

2019-12-31

126 102
899 178
1 025 280
2019-12-31

127 409
736 950
864 359
2018-12-31

3 075
971
268
225
64
-205
4 400

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

5 941 689
3 630 430
9 572119

363
572
889
303
709
395
439

3 510 858
1 095 911
272 091
167 666
43 910
343 914
5 434 350

3
6
9

3
6
9

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år)

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
Pågående investeringar
Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Aretsavskrivningar
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar
Not 6 Materiella anläggningstillgångar

4 214 307
3 002 994

2 656 817
1 557 491

o
o

o
o

7 217 301

4 214 307

-2 154 954
-2 728 468

-378 474
-1 776 480

o

o

-4 883 422
2 333 879

-2154954
2 059 354

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
Pågående investeringar
Utran erin ar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Aretsavskrivningar
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar

3år

3 år

873 900
150 451

785 314
88 586

o
o

o
o

1 024 351

873 900

-787 775
-37 887

-785 314
-2 461

o
-825 661
198 690

o
-787 775
86125

7(7)
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31
21 960

Företagsförsäkring
Filmabonnemang
Lokalh ra

Not 8 Eget kapital
Ingående balans
Varav årets resultat 2018 UB
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
Arets resultat
Utgående balans
Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Upplupna personalkostnader
Revisionskostnad
Varav förtroendevalda revisorer
övriga upplupna kostnader
Förutbetalda avtalsintäkter

2018-12-31

157 717

21 647
311 720
154 322

179 677

487 689

o

2018-12-31

2019-12-31
6 783 592

o
o
263 615
7 047 207

6 185
-180
779
598
6 783

214
885
263
378
592

2018-12-31

2019-12-31
435 493
60 000
6 000
180 681

729 446
80 000

o

129 530
938 976

676174

o
o

Bilaga 3

STATISTIK 2019
2019-01-01-2019-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKANE

MEDIA SKANE

MEDIA SKANE

Sammanfattning statistik 2019.
l första delen av statistikredovisningen redovisas den traditionella utlåningen av
strömmande media och fysiska lån. l andra delen redovisas statistik för de digitala
läromedlen som vi har i vår mediekatalog och som lärare och elever strömmar hem
direkt ifrån mediekatalogen.
Räknar vi in även de digitala läromedlen enligt ovan så har vi en total utlåning som
överstiger 1 000 000 (1 045 083) utlåningar under 2019 av läromedlen .

~~
Mikael Linden
Verksamhetschef

AV Media Skåne l Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm 1Växel 0451- 38 85 80
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943
Webb: avmediaskane.se l E-post: kontakt@avmediaskane.se

JIV

statistik för streaming och utlån 2019
Kommun Tekn utr

Boklådor

MEDI A SKANE

Temalådor DVD

Museilåda

Stream UR Stream AVM Summa

Bromölla
Båstad
Hässleholm
Klippan
Os by
Perstorp
Simrishamn
Tornelilla
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
ö Göinge

12
15
137
11
4
4
9
6
2
1
13
12

76
231
705
90
94
48
95
103
27
226
71
119

8
11
41
7
6
3
9
9
8
14
8
7

13
32
149
13
5
2
96
33
23
13
25
16

23
36
348
39
68
29
12
33
42
125
31
92

3 758
5 838
16 004
5 393
5 504
2 953
3 718
4 522
4 402
14 905
4 082
5 097

7 937
11 628
32 491
10 207
11 410
4 837
8 462
8 801
8 504
28 933
6 412
9 485

11 827
17 791
49 875
15 760
17 091
7 876
12 401
13 507
13 008
44 217
10 642
14 828

Eslöv
Hörby
Höör
Kristianstad
Kävlinge
La hol m
Landskrona
Lund
Sjöbo
statfanstorp
Svalöv
sölvesborg

20
4
10
103
5
1

180
109
96
302
87
193

19
9
19
88
8
5

93
29
33
92
16
9

40
46
68
368
24
189

18

5

1
33

5
25
6

7 458
6 897
4 4 16
28 636
6 107
7 166
34
276
381
964
1 968
312

18 341
12 886
9 085
51 816
16 960
12 131
170
656
854
3 013
4485
959

744

1 654

140 791

280 463

SUMMA
* AVM lnfo
* AVM Utb

20

389

28
2
3
76
1

7
1

2 962

287

=Informationstillfälle om vår verksamhet (se andra flikarna)
=Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer, Redbox osv (se andra flikarna)

Sammanställt av Martin Sarkar och Anna Söderstjerna 2020-01 -20

AVM lnfo* AVM Utb*

1

1

5
4
26
1
8
6
1
1
2
3

1

2

26151
19 980
13 727
81405
23 207
19 694
204
983
1 237
3 986
6 614
1 279

2

3

1
3

4
18

427 290

16

2
1
1
2
1

1

85

TOTALT
11 833
17 795
49 903
15 762
17 099
7 883
12 404
13 509
13 010
44 221
10 642
14 831
26156
19 980
13 732
81 426
23 207
19 694
204
983
1 237
3 986
6 615
1 279

427 391

AV Media Skåne- utlåningsstatistik
Jämförelse av utlån fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2019

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bromölla

2 767

2 876

7 514

7 367

2 833

3 828

6 727
7 83g

6 272

Bästa d

1 430
5 1g8

6 777

7 451

8 023

Eslöv

2 043

2 734

4 374

6 668

13 g65

46 472

7 818

10 621

12 g33

52 461
1g 342

8 646

11 671

11 67g

13732

8 234

10 566
g 571

11 125

8 376

7 618
g 361

8 523
g 885
10 060

11 386

14 g41

15762

22 724

37 244

43 534

46 81g

48 876

51 376

61 322

13 761
66 gg8

75 3g3

81426

75

317
g 36g

441

1 631

8 750
15 32g

11 002

22 78g

23207
1g6g4

177
6g3

16 303
4g

1g 206
205

204

1 014

1 012

g83
17ogg

Hö ör

1 531

2 208

4 320

6 750

3 723
13 gg8

4 674

5 503

16 325
4 324

6 143

13 300

Landskrona

13 7og

15 066

4 420
21 44g

112

153

14g

1 020

520

Lund

14 027
5 g11

13 355
5 331

26
12 7og
6 ogg

8 go7

7774

g g64

466

Malmö
Os by

4 280

5 4g6

6 g27

g 376

11 226

Perstorp

2 11g

2 570

3 448

4 4go

5 g25

Simrishamn

3 437

3 630

4 674

8 215

10 7g3

5 038
g 763

1g4

428
g8o
3 41g

Sjöbo
statfanstorp
Svalöv

607

1 345

2240

3 065

sölvesborg

464

851
2 g22

874

1 301
10 2g2

Åstorp

1 664
4 25g

Ängelholm

6 024

Örkelljunga

Tomeliila

Östra Göinge
S:a kommuner
Övriga
Totalt

1 818

26156
4ggo3

45 115

6 524

3 6g8

15 884
23 374

7 708

30 220

4 360

Laholm

11 543

2019
11833
177g5

37 120

20 846

2 854

Kävlinge

18 862

2018
11 641

33 370
7 6g4

15 188

Kristianstad

14 857

8 603
16 3og

2017
10 446
20 284
4g 35g

13 317
1 gz4

Klippan

2016
10 324
10 64g

44 57g

Hörby

Hässleholm

12 047

2015
g 366

4 850
7 2g4

5 g28

7 404
g 273

12 512

17 471

2 247
4 15g

2 788

4 147

5 475

7 375

6 203
g 4g5

74 023

90 003

127 802

4 564

6 263

78 587

96 266

11 101

1 551
10 og6

10 801

10 618

20 548
6 31g

23 455

1gg8o

341
12 747

15 go3

6 678

7 105

7883

8 728

10 688

12404
1237
3g86

383
1 3g1

36g

518

1 245

1 237
4 7g3

2 151

3 746

6 16g

5 320

2 708
5 g37

6 153

82g

6g4

1 567

1 877

1 281

6615
127g

10 864

10 553

12 150

11 521

1350g

11 200
22 g75

11 020
g 18g

12 233

2g 326
g 7g6

33 800
8 52g

13 151
3g 6g1

44221

8 744

10 85g

7 163
g 873

10 051
26 4g1
g 23g

g 102

g 822

10 744

195 075

233 655

243 865

268 098

286 492

313 990

7 501

g 880

14 611

135 303

204 955

248 266

13010

10 255

10642

10 563
342172

14 56g

14831

403 235

427391

342172

403 235

427391

1

243 865

268 098

286 492

313 991

Antal utlån 2008-2019
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Totalt

• 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016

2017

2018

2019

Antal användare totalt
Antal inloggningar totalt
Skapade produktioner i:
Cartoonist
Mindomo
MovieEditor*
AudioEditor
Ljudinspelningar
Totalt

* Integrerad i eartoanist fr.o.m . 2019

2018

2019

8 241
35 410

6 651
33 275

12 134
4 274
1 894

10 979
4 129

25572

773
20 960

43 874

36 841

k i kora
statistik för Kikora 2019
Antal lösta uppgifter i Kikora

Kommun

Antal

Bromölla
B åstad
Hässleholm
Klippan
Laholm
Os by
Perstorp
Simrishamn
Tornelilla
As torp
Ängelholm
Örkelljunga
ö Göinge
Hörby
Hö ör
Kristianstad

615
15 848
32 944
5 786
25 664
42 295
43
854
38 086

SUMMA

o
44 584
1 029
44 437
160 474
1 010
104 969

518 638

2016

2017

2018

2019

6 820

7 129

7 039

8 304

statistiken visar totalt antal inloggningar i Muzzy Club

statistik för Läshörnan 2019
Kommun

Antal

Bromölla
Båstad
Hässleholm
Os by
Perstorp
Simrishamn
Tornelilla
Astorp
Ängelholm
Örkelljunga
Ö Göinge
Hörby
Höör
Kristianstad

2 752
2 043
12 734
2 206
570
8 947
7 209
678
576
3 519
3 828
2 583
2 809
3 455

SUMMA

53 909

Läshörnan har bedrivits som ett projekt under 2019
statistiken visar antalet öppnade E-böcker & ljudböcker
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FÖRVALTNINGSBERÄ TTELSE

2019

Översikt över verksamhetens utveckling
Ar
Intäkter
Kostnader
Arets
resultat
Antal
anställda

2Q1g
2018
2017
2016
2015
10 873 g41
15 681 25g
11 418 070
13 772 077
11 124 725
11 5g8 522
13 061 g6o
15 556 g85
10618674
10 g58 287
263 615

5g8 378*

331 641

1 402

60 264

g

g

10

g

g

Kommentarer till översikten:
l maj månad 2018 fattade direktionen beslut om nedläggning av upphandling/försäljning
per den 15 juni för att enbart utveckla den pedagogiska verksamheten i förbundet.
Därmed minskar intäkterna totalt fr.o.m. år 2018 jämfört med tidigare år.
*Jämförelsetalet årets resultat för 2018 har omräknats då principerna för värdering av
kortfristoga placeringar har förändrats under 201g.
Hösten 2017 infördes periodisering på inköp av licenser för film och digitala
läromedel.
2016 och 2017 års ökning av intäkterna berodde på en ökad försäljning av teknik.
Hösten 2016 rekryterades två nya medarbetar som l KT pedagoger därav 1O
anställda 2017.

Kommunalförbundet AV Media Skåne
Historik
1gg7-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns
AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1g7o. Enligt kommunalförbundets
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december.
Under 1gg7 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m.
1gg8-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn.
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola
och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets 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.
Förbundet skallligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik.
Medlemskommuner och samverkansavtal
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad,
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Astorp, Ängelholm,
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har
samverkansavtal för hela kommunen. Eslövs kommun har samverkansavtal för
grundskolan och gymnasiesärskolan.

JIV

MEDIA SKANE

2020-03-09
Övriga samverkansavtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, sju skolor i
Kävlinge kommun, en skola i statfanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en
skola i Lund, en skola på Ven, samverkans-avtal med Perstorps gymnasium
(Perstorp AB), Regionmuseet samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg
Direktionen har bestått av följande ledamöter:
Kommun

Ordinarie

Ersättare

Bromölla

Elisabeth Stenberg
Michalski (S)

Susanne Bäckman (L)

Båstad

Thomas Nerd (S)

Susanne Jung (M)

Hässleholm

Erik berg (M)

Lars Klees (SD)

Klippan

Rune Persson (S)

Tonny Svensson (M)

Os by

Lars-Anton Ivarsson (M) Lars Andreasson (S)

Perstorp

Marie Gärdby (C)

Mikael Malm (S)

Simrishamn

Sven Olsson (M)

Christer Grankvist (S)
Vice Ordf.

Tomeliila

Alice Jönsson (C)

Roger Persson (S)/ Linda Ekelund (V)

As torp

Tina Christensen (S)

Marcus Mäller (SD)

Ängelholm

Sven-Ingvar
Borgquist (M) Ordf.

Lars Carlsson (S)

Örkelljunga

Jon Strömberg (M)

Anneli Eskilandersson (SD)

östra Göinge

Daniel Jönsson (M)

Sven-Arne Persson (S)

Arbetsutskottet har bestått av
Ordföranden
Sven-Ingvar Borgquist
Vice Ordföranden
Christer Grankvist
Ledamot
Marie Gärdby
AU- och Direktionsmöten
Under året har sex AU-möten och sju direktionsmöten genomförts.
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AV Media Skånes organisation
Verksamhetschef

Mikael LindEm

Ansvarig för Tryckta läromedel,
kurser & utbildningar samt
Läromedelsmässat l KT -pedagog

Eva Martinsson

IKT-pedagog

Anna Söderstjerna

!T-samordnare
Personuppgiftsansvarig

Martin Sarkar

Inköpsansvariga Film
Mediarådgivning

Marie Bertilsson
Annika Ericsson

Daglig fysisk utlåning

Jeanette Lundgren
Mattias Bjereke

Ansvariga för transporter

Thomas Levin
Anna Henningsson

Väsentliga händelser under året
Den 28 januari genomfördes konstituerande direktionsmöte med nyvald direktion där
val av ordföranden, vice ordföranden samt ledamot i AU genomfördes.
l maj månad fattades beslut om att vi upphör med Läromedelsmässa i egen regi.
Syftet är att istället kraftsamla våra resurser på IKT-pedagogik (utbildning och
information tilllärare och elever) . Läromedelsmässan övergår i Läromedias (Örebro)
regi och kallas inspirationsdagar. Läromedia genomför sedan flera år mässor på 14
olika orter i Sverige och vid fråga till dem så tog de gärna över vår mässa. Vi kommer
att stödja dem med att föra ut information i våra kommuner samt att vi naturligtvis
deltar själva.
Den 1O juni fattade direktionen beslut om att ställa frågan till samverkanskommunerna om att ansluta sig som fullvärdiga medlemmar, och att avsluta samtliga
samverkansavtaL Detta på grund av det oklara rättsläget vad avser samverkansavtaL
Härvid fattades också beslut om att genomföra dialogmöten med samtliga kommuner
som har samverkansavtaL
l juni månad har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år
2018.
Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2019-08-31. Delårsbokslutet har skickats
ut till medlemskommunerna som information.
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l början av september hade dialogmöten med samtliga kommuner som har avtal
genomförts.
Under september månad skickades tjänsteskrivelse ut till avtalskommuner och nya
intresserade kommuner med framställan om medlemskap i förbundet.
Under november månad skickades interimsavtal för år 2020 ut till avtalskommuner
om fortsatt samverkan enligt tidigare avtal. Syftet är att före ansökan om medlemskap
skall det inte vara något avbrott i befintlig samverkan, för skolpersonal och elever.
l november månad blev vi officiell samverkanspartner till Teknikcollege i Hässleholm.
31 december konstaterar vi att utlåningen 2019 av läromedel åter är på rekordnivå,
427 235 utlåningar där den strömmande utlåningen står för merparten.
l december månad fick vi två negativa svar på interimsavtalen. Laholms- och
Kävlinge kommun avslutade sitt samarbete med förbundet 191231 . Vilket innebar
omplanering av budget för år 2020.
Under året har följande upphandlingar genomförts:
• En ny transportbil på leasingkontrakt över tre år.
• Ny leverantör för stöd och support av vårt IT-system.
• Ekonomitjänst vad avser löpande redovisning, delårs-och årsbokslut.
• städning av våra lokaler.
• Digitala läromedlet i matematik Kikora.
Under året har följande projekt fullföljts eller förlängts:
• lnspera: Fem kommuner valde att fortsätta med lnspera för att arbeta vidare
med digitala prov.
• Projektet med Hässleholms kommun i Micro: Bit för lärarna i grundskolan har
avslutats och med ett bra resultat.
• Samarbetet med filmproducenten Mali n Andersson har förlängts.
• Projektet Läshörnan som provats av 20 skolor i 14 kommuner har avslutats
hos 16 skolor och har förlängts hos fyra skolor med ytterligare 1 år.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
AV Media Skåne:
• skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla
MakerBox
Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt. Antalet utbildningar i programmering har
under året ökat såväl i antal som med mer innehåll. MakerBox har utvecklats genom
att investeringar i ljudisolering samt videovägg har genomförts under året.
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•

skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man
skapar film samt hur man använder filmen mer pedagogiskt i undervisningen
(analys av film).

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt genom att ett antal utbildningar genomförts med såväl lärare som elever
•

skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16 kommuner
går in i projekt "Läshörnan"

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt. Förståelsen för att läsa böcker digitalt har
både ökat och utvecklats genom projektet både för oss på AV Media Skåne som ute
på skolorna.
•

skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan.

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt i form av nya interimsavtaL

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
A V Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
•
•

A V Media Skånes soliditet skall ej understiga 6 000 000 kr.
A V Media Skånes likviditet skall ej understiga 2 000 000 kr.

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning:
AV Media Skåne har en god soliditet då visar på en god betalningsförmåga på lång
sikt. AV Media Skånes likviditet per 2019-12-31 är bra eget kapital uppgår till6 783
592, i kassa och bank fanns 5 340 255 kr. Vi har en stabil ekonomi.
Ekonomiska ramar
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter
under året har varit 1O 873 941 Kr.
Kostnaderna för året uppgår till 7 852 320 Kr + avskrivningskostnader 2 766 354 kr.
Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, uppgår till
263 615 kr.
Investeringar gjorda under året:
• För att ytterligare höja vår kapacitet har inköp av ny server på leasing gjorts för
40 000 kr.
• Inköp av Mediekatalog 273 000 kr.
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•

•
•
•
•

Inköp av film 1 911 958kr. (Totalt har vi över 3 700 egna filmer i vår
mediekatalog för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är
DVD. Det är utbildnings- och spelfilmer, dokumentärfilmer, klipp (korta filmklipp
till antalet 345 st) .
Inköp av robotar och läromedel för programmering. 113 500 kr.
Inköp av litteratur 223 000 kr. (Bok- och temalådor och Läshörnan).
Inköp av digitala läromedel 776 844 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera, Kikora).
Inköp av takisolering och Videovägg till MakerBox. 163 000 kr.

Balanskravsutredning
Arets resultat
Realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsMöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsMöjlighet
Orealiserade vinster & förluster i
Värdepapper
Aterfäring av orealiserade vinster &
Förluster i värdepapper
Arets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Arets Balanskravsresultat

2019
2018
2017
263 615 Kr 598 408 Kr 331 641 Kr
O Kr O Kr O Kr
+

O Kr +

O Kr -

O Kr

+

O Kr +

O Kr -

O Kr

+

O Kr +

O Kr -

O Kr

O Kr
- 9 927 Kr - 779 263 Kr = 253 688 Kr =- 180 885 Kr= 331 641 Kr
O Kr -

O Kr -

O Kr

O Kr +
O Kr +
O Kr
= 253 688 Kr = -180 885 kr = 331 641 Kr

+

Vårt resultat är bättre än förväntat
Det beror på att begäran om gottgörelse ifrån pensionsstiftelsen beviljades med
340 000 kr. Vilket innebär att även löneskatten blir avsevärt plus ca 80 000 kr i
förhållande till budget.
2018 års negativa resultat
l och med det positiva resultatet för 2019 återställs 2018 års minusresultat- 180 885 kr i
sin helhet till eget kapital. Efter avräkning av återställningen så återstår plus 72 833 kr för
2019 som tillförs eget kapital.

Väsentliga personalförhållanden
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%.
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74%
Total sjukfrånvaro under 2019 var 0,69%.

Förväntad utveckling
•
•

Fler kommuner som blir medlemmar i Kommunalförbundet AV Media Skåne.
En bättre kvalitativ och utvecklad kommunikation med medlemskommunerna i
syfte att ta fram det rätta utbudet som en effektiv makroekonomi kan ge
samtliga medlemskommuner.
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•
•
•
•
•

En förbättrad mediekatalog såväl till utseende som till funktionalitet.
Fler digitala läromedel för streaming.
Mer teknisk utrustning för fysisk utlåning.
Mer teknik som ligger i framkant i syfte att visa vad framtiden kan och kommer
att innebära.
Ökad samverkan med universitet och högskolor för att både ta del av
forskningen men också för att kunna delge våra gedigna erfarenheter som vi
får dagligen i vårt arbete ifrån de ca 360 skolor som vi dagligen ger support till.

Hässleholm 2020-03-09.

si/~-J~~@_
Mikael LindEm
Verksamhetschef

Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande
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Ärende:
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, gällande Kommunalförbundet AV Media Skåne.
Vänligen se bifogade filer och bekräfta tillbaka att ni mottagit denna hemställan om ansvarsfrihet.

Med vänliga hälsningar

Marie Bertilsson

0451 - 38 85 85
marie@avmediaskane.se
Finjagatan 44, Hässleholm
avmediaskane.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 142

Dnr. KS 2020/207

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och
består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer.
Organisationen består av fyra heltidsstationer, sex deltidsstationer, tre räddningsvärn, en
larm- & ledningscentral, förebyggandeverksamhet, administrativt stöd samt
verksamhetsstöd och ledning. Den politiska målsättningen är att få en effektiv organisation
där resurserna används för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god
utryckningsberedskap. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat
överlämna sin årsredovisning till kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
Årsredovisning 2019 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Jäv
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), och Ola Carlsson (M) anmäler jäv och är inte
närvarande i lokalen under ärendets behandling och beslut.
Linda Persson (KD) och BrittMarie Hansson (S) utses att justera denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
ansvarsfrihet.
Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 104

Dnr. KS 2020/207

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och
består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer.
Organisationen består av fyra heltidsstationer, sex deltidsstationer, tre räddningsvärn, en
larm- & ledningscentral, förebyggandeverksamhet, administrativt stöd samt
verksamhetsstöd och ledning. Den politiska målsättningen är att få en effektiv organisation
där resurserna används för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god
utryckningsberedskap. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat
överlämna sin årsredovisning till kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
Årsredovisning 2019 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Jäv
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Ola Carlsson (M) anför jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
Eric Sahlvall (L) tjänstgör för Liss Böcker (C) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) tjänstgör för
Lars Nyander (S).
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) utses att justera denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
ansvarsfrihet.
Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-22

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/207

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer. Organisationen består av fyra heltidsstationer, sex deltidsstationer, tre räddningsvärn, en larm- & ledningscentral, förebyggandeverksamhet, administrativt stöd samt verksamhetsstöd och ledning. Den politiska målsättningen är att få en effektiv organisation där resurserna används för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god utryckningsberedskap. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat överlämna sin årsredovisning till kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
- Revisionsberättelse och granskningsrapport
Utredning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst uppvisar ett resultat för 2019 på +553 tkr. Det innebär att underskottet på 477 tkr för 2018 återställts. Under året har åtgärder vidtagits för att möta en lägre
uppräkning av intäkterna från medlemskommunerna under de kommande åren.
Revisorerna gör bedömningen att det ekonomiska utfallet är förenligt med direktionens mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. När det gäller verksamhetsmålen görs
bedömningen att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för
verksamheten.
Revisorerna tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst beviljas ansvarsfrihet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-22

Diarienummer
KS 2020/207

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst ansvarsfrihet.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
- SST Ekonomi o kvalitet

2 (2)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SKÅNE NORDVÄST

Årsbokslut 2019-12-31
Årsbokslut, januari - december 2019

INNEHÅLL
Innehåll
Innehåll ________________________________________________________________________________ 2
Förvaltningsberättelse _____________________________________________________________________ 3
Översikt över verksamhetens utveckling _____________________________________________________ 3
Verksamhetsberättelse per avdelning ________________________________________________________ 5
Operativa avdelningen ________________________________________________________________ 5
Automatiska brandlarm ________________________________________________________________ 6
Enheten för myndighetsutövning_________________________________________________________ 6
Enheten för Externutbildning ____________________________________________________________ 7
Verksamhetsstöd ____________________________________________________________________ 7
Administrativa avdelningen _____________________________________________________________ 8
HR________________________________________________________________________________ 9
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning _________________________________________ 10
Händelser av väsentlig betydelse ___________________________________________________________ 11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ____________________________________________ 12
Mål och måluppföljning __________________________________________________________________ 12
Inriktningsmål _________________________________________________________________________ 13
Verksamhetsmål förhindra och förebygga olycka ______________________________________________ 14
Verksamhetsmål beredskap och räddningsinsats ______________________________________________ 15
Verksamhetsmål stödverksamheten ________________________________________________________ 16
Ekonomisk måluppfyllelse________________________________________________________________ 17
Väsentliga personalförhållanden ___________________________________________________________ 17
Händelsestatistik_______________________________________________________________________ 18
Driftredovisning ________________________________________________________________________ 19
Resultaträkning _________________________________________________________________________ 22
Balansräkning __________________________________________________________________________ 23
Kassaflödesanalys _______________________________________________________________________ 24
Investeringsredovisning ___________________________________________________________________ 25
Noter _________________________________________________________________________________ 26
Redovisningsprinciper ____________________________________________________________________ 29
Förbundsdirektionen _____________________________________________________________________ 31
Bilaga 1 _______________________________________________________________________________ 32

2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och består
idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer. Organisationen
består av 4 heltidsstationer, 6 deltidsstationer, 3 räddningsvärn, en larm- & ledningscentral,
förebyggandeverksamhet, administrativt stöd samt verksamhetsstöd och ledning. Organisationen
har totalt ca: 295 medarbetare med hel och deltidsanställda. Den politiska målsättningen är att få
en effektiv organisation där resurserna används för att arbeta förebyggande och upprätthålla en
god utryckningsberedskap.
Medlemsavgiften från medlemskommunerna har från 2017 till 2019 inneburit en ökning på 1,5 %
årligen. Mellan 2018 och 2019 är ökningen större men det beror på att Bjuvs kommun blev ny
medlem. Inför 2020 är medlemsavgiften uppräknad med 1 %.

Medlemsavgift helår (tkr)

2017

2018

2019

156 414

158 435

169 315

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har stora utmaningar att hantera framåt. Samhällsutvecklingen
med förändrad riskbild, kommunernas ekonomi, kompetens- och personalförsörjning samt
klimatförändringarna är bara några områden som RSNV måste ta med i planeringen. En viktig
förutsättning är att RSNV har en ekonomi i balans. Detta är en grund för att skapa
handlingsutrymme för organisationen. Då kan utmaningarna hanteras och verksamheten kan
utvecklas och drivas framåt.
Ambitionen för RSNV är att skapa en räddningstjänst i Nordvästra Skåne som kan möta
utmaningarna, medborgarnas krav och behov. Ett sätt att klara detta är att bli fler
medlemskommuner. I nuläget har fyra kommuner anslutit sig till förbundet. Detta innebär att
RSNV måste optimera, effektivisera och bedriva en framtidsinriktad verksamhet med nuvarande
storlek men med ambition att bli fler medlemskommuner. Förändringarna sker snabbt i samhället
och därför är det viktigt att redan i dagsläget anpassa organisationen efter framtidens villkor.
Framförallt är effektiv verksamhet och kundnytta prioriterade frågor men också en tydlig målbild
som ska beskriva RSNV år 2025. Målbilden ska processas fram och beslutas under våren 2020 så
att alla vet var RSNV är på väg.
2019 innebar ett tufft år som nu är avslutat och verksamheten har effektiviserats i stor omfattning.
Stora förändringar har gjorts inom den operativa organisationen som innebär att Vallåkra
deltidsstation i Helsingborg och tre räddningsvärn i Ängelholms upphörde vid årsskiftet.
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I förändringen ingår också att Allerum deltid flyttar sin verksamhet och utgår från Berga
brandstation samt att Ängeholm deltid får full rökdykarförmåga. Under 2020 kommer en ny
beredskapsorganisation byggas upp, RSNV-värn. Med början på Ängelholms brandstation och
sedan på Berga brandstation i Helsingborg. På sikt ska RSNV-värn finnas hos alla
medlemskommuner. RSNV-värn kommer att bli en unik beredskapslösning för att säkerställa
förmågan att hantera större händelser och nödlägen i kommunerna, men också ett första steg mot
att bygga upp det nya civila försvaret.
Utöver förändringen i den operativa organisationen har RSNV sedan starten 2015 kraftigt minskat
chefer, administratörer, handläggare och servicepersonal vilket innebär att vi senast år 2022
kommer att vara 18 heltidstjänster färre, utöver den operativa förändringen. Detta påverkar och
berör hela organisationen eftersom det är färre personer som ska göra mer. Målsättningen är att
minska kostnaderna med minst fem miljoner kronor och det påverkar naturligtvis hela RSNV i
hög grad. Redan nu kan vi se en effekt av vidtagna åtgärder vilket innebär att vi når en budget i
balans under 2020.
Utöver normal förvaltning så har år 2019 hittills inneburit en mängd aktiviteter där några kan
nämnas enligt följande:









I maj blev vi överens med Helsingborgs stad om driften av havslivräddarorganisationen
under sommaren. Verksamheten har rullat på bra och vi har fått positiv feedback från
livräddarna vilket vi är mycket glada för. Jag är övertygad om att verksamheten är ett bra
tillskott och bidrar till ökad trygghet för medborgarna och besökarna på badstränderna.
I juni genomfördes ett möte på Länsstyrelsen för att diskutera problemen med olyckorna
på E6:an. Deltagarna på mötet var förutom Länsstyrelsen; RSNV, Polisen, Traflkverket,
Trelleborgs räddningstjänst och Trelleborgs kommun. Vi kom fram till en handlingsplan
med en mängd åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Planen ska följ as upp
kontinuerligt och förhoppningsvis förbättra situationen för trafikanterna och
blåljusorganisationerna som befinner sig på E6:an.
Vad gäller problematiken med den stora mängden sjötrafik på Öresund har RSNV vid flera
tillfällen tagit upp frågan i olika forum. Ett resultat av detta är att ett möte ska genomföras
med ansvariga myndigheter under första kvartalet 2020. Planering pågår också för att
genomföra en konferens som har arbetsnamnet "Mayday- Mayday" under våren. Syftet är
att lyfta fram problematiken med större fartyg i sjönöd, som har brand ombord eller har
drabbats av ett större sjukdomsutbrott och behöver utrymmas.
Under året tecknades ett nytt avtal mellan SOS Alarm AB och RSNV om att utveckla
larm-ledningscentralen i Bårslöv till en modern Trygghetscentral (TC) för Nordvästra
Skåne. Att samla alla larm, jourer, övervakning till en teknikplattform är ett sätt att få en
bra lägesbild samt ett optimalt resursutnyttjande av samhällets resurser vid
vardagshändelser, olyckor och kriser i kommunerna. Med det nya avtalet har nu
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Trygghetscentralen alla förutsättningar att bli en viktig del i arbetet med att skapa ett
tryggare Skåne Nordväst.
Från och med nästa år ska RSNV vara ordförandeorganisation för Nätverket Jämställda
Räddningstjänster, NJR. RSNV är sedan starten medlem av NJR som verkar för en
jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och
känna sig trygga och välkomna. NJR ska vara en plattform för kunskap och
erfarenhetsutbyte, öka intresset för jämställdhetsfrågor genom dialog och samverkan, skapa
opinion och påverka räddningstjänster, myndigheter och allmänhet samt inspirera och
utveckla NJR's medlemmar inom jämställdhetsområdet.
Helsingborgs stad ska genomföra en stadsmässa, H22 -A Smarter City år 2022. Mässan är
en unik satsning för att förändra hur vi bygger våra städer. H22 är en stadsmässa som ska
utforska de bästa lösningarna för en smartare stad och ett mer hållbart liv i staden.
H22 och vägen dit är en unik plattform för att testa, visa upp och samarbeta kring
morgondagens lösningar. RSNV är involverade i flera delar som vi startar upp tillsammans
med samarbetspartners inom socialt förebyggande, Trygghetscentralen, gemensam
lägesbild, digitala nycklar samt användningen av sensorer. Allt ska sammantaget ge en
tryggare stad år 2022.

Vi lägger nu 2019 bakom oss och ser fram emot ett 2020 med fortsatt effektivisering men också
en del satsningar som leder till en tryggare region för medborgarna.
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till alla er medarbetare och politiker för ert arbete under 2019 .
Alla bidrar på ett bra sätt, stort som smått. Gemensamt ska vi ge en god service för de som bor,
verkar och vistas i kommunerna. Tillsammans ska vi utveckla Räddningstjänsten Skåne Nordväst
till en modern och framtidsinriktad organisation som kan möta nuvarande och nya utmaningar.

Verksamhetsberättelse per avdelning
Operativa avdelningen
Operativa avdelningens huvuduppdrag är att genomföra insatser inom godtagbar tid och på ett
effektivt sätt enligt Lagen om skydd mot olyckor. Operativa avdelningen ansvarar för den
utryckande verksamheten, ledningsorganisationen, ledningscentralen och insatsförberedande
enheten. Operativa avdelningen ansvarar även för olycksundersökningsverksamheten,
havslivräddarna och förbundets arbete med samverkansföretag.
Från årsskiftet är Bjuv en del av RSNV vilket inneburit att den operativa verksamheten haft stort
fokus på att implementera Bjuv i verksamheten under 2019. RSNV har under året fått ansvar för
den nationella saneringsenheten som har placerats i Bjuv. Detta innebär en utökad kompetens men
också att RSNV bidrar till den nationella förmågan att hantera större kemolyckor.
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RSNV:s verksamhet med avtalsföretag har fått en ny organisatorisk tillhörighet på operativa
avdelningen för att skapa en bättre koppling till den utryckande verksamheten. Från och med
oktober 2019 ingår olycksundersökningen i operativa avdelningens uppdrag.
RSNV har under sommaren bedrivit havslivräddarverksamhet i Helsingborgs kommun på uppdrag
av Helsingborgs stad. Vi har haft bemanning under hela sommaren på tre av Helsingborgs stränder.
Under året har rekryteringsbehovet varit större än normalt. Vi står inför många pensionsavgångar
samtidigt som vi upplever en större rörlighet inom räddningstjänsten vilket innebär att vi ser ett
stort rekryteringsbehov de kommande åren. Vi har en ständigt pågående process med rekrytering
av RIB-personal vilket är en stor utmaning som vi delar med resten av räddningstjänsterna i
Sverige.
När det gäller utbildningssidan har vi utfört samverkansövningar med polis och ambulans kring
pågående dödligt våld vilket är en viktig del i arbetet med att skapa en förmåga att möta nya risker
i samhället som antagonistiska hot. Vi har även haft stora samverkansövningar för våra dykare där
vi idag har en förmåga att utföra dykinsatser tillsammans med andra räddningstjänster och
Kustbevakningen.
Ny operativ organisation gäller från 1 januari 2020 efter beslutade besparingar på den operativa
verksamheten.

Förebyggandeavdelningen
Förebyggandeavdelningen ansvarar för verksamhet inom delområdena myndighetsutövning
(tillsyner, tillstånd, remisshantering, sotning), automatiska brandlarm samt för förbundets
externutbildning, skol- och ungdomsverksamhet samt vårt socialt förebyggande arbete.
Automatiska brandlarm
Fokus för verksamheten har under året legat på att byta ut de mekaniska låsen på
automatlarmskundernas fasadnyckelskåp till ett intelligent låssystem. Utbytet av låsen sköts av
Swedlock AB. Samtliga lås förväntas vara utbytta under 2020.
Enheten för myndighetsutövning
Myndighetsutövningen har fungerat väl under året. Antalet tillsyner och övriga hanterade ärenden
ligger som planerat trots vakanser på avdelningen. Den lägre bemanningen på grund av vakanser
har dock medfört att arbetsbelastningen på enheten varit hög. I början av 2020 är enheten
fullbemannad igen.
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Enheten för Externutbildning

Sedan första januari 2019 ingår utbildningsavdelningen i förebyggandeavdelningen och utgör nu en
enhet, istället för en avdelning. Under året har en enhetschef rekryterats för att leda enheten.
Antalet sålda externa utbildningar och antalet utbildade personer är något lägre för 2019 än
medelvärdet för de tre senaste åren. Under året har dock avtal med avseende på utbildningar
slutits med bland annat Ängelholms kommun som gör att vi ser med tillförsikt fram emot 2020.
Noterbart är att ca 25 % av utbildningarna har genomförts hos kunden, inte i våra lokaler, vilket är
en kraftig ökning jämfört med förra året. Detta är en trend som vi tror kommer hålla i sig och som
vi kommer behöva förhålla oss till.
Räddningsgymnasiet, som bedrivs ihop med Olympiaskolan, såg en ökning i antalet sökande till
utbildningen under 2019-2020. Under 2019 har, efter önskemål från Olympiaskolan, ett arbete
med att göra en ny kursplan påbörjats och förväntas vara klart våren 2020. Syftet med arbetet är
att Olympiaskolan vill minska kostnaderna för utbildningen vilket kommer leda till minskade
intäkter för RSNV.
Skol- och ungdomsverksamheten har lagt mycket tid och resurser i Bjuvs kommun då det har varit
oroligt på skolorna i Bjuv under året. Under sommarmånaderna har vi genomfört sommarläger i
Helsingborg och Ängelholm. Utfallet har varit mycket lyckat med nöjda elever och föräldrar.

Verksamhetsstöd
Avdelningens verksamhet omfattar Teknik/IT, Service- och fastighet som verksamhetsområde.
Avdelningens mål är att ge en god service och att vara ett gott stöd till förbundets verksamheter så
att de har rätt förutsättningar till att genomföra sina uppdrag på bästa sätt.
Avdelningen har under året hanterat ett flertal personalförändringar inom verksamheten med
minskad bemanning som följd.
Under 2019 har provtagningar och kontroll av eventuella skumföroreningar i marken på
övningsfältet på Berga gjorts. Under inledningen på 2019 påtalade Miljöförvaltningen att
utredningen måste fortsätta då den genomförda utredningen inte räckte till för en godtagbar
riskbedömning. Ansvaret för den fortsatta processen ligger efter genomförd dialog på
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg.
På Brandorama har vi under året avvecklat de inhyrda omklädningsbodarna och byggt om
befintliga interna omklädningsrum för att utnyttja våra lokaler så effektivt som möjligt.
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Avdelningen har arbetat med anslutningen av Bjuv som ny medlemskommun samt planerat för
avvecklingen av lokaler som en följd av tagna beslut under hösten.
IT migrering till Helsingborgs stad har under året slutförts och är nu i drift. En större uppdatering
av vårt primära IT stöd Daedalos har också genomförts. Verksamheten har tillsammans med övriga
avdelningar kartlagt behov och struktur för ett nytt ärendehanteringssystem.
Under året som gått har vi fått levererat ett tiotal miljöklassade personbilar som nu är i drift. En
allmän översyn av fordonsparken är genomförd och äldre fordon har rangerats ut till förmån för
effektivisering inom fordonsbeståndet. Förbundet har dock en hel del äldre fordon kvar inom den
operativa enheten och det visar sig i form av fler och större reparationer under året som gått.
Planering och förberedelser för upphandling av nya släckbilar pågår för kommande inköp.
Ny kemcontainer är upphandlad under året och är beräknad att levereras till sommaren 2020, det
är också upphandlat ett antal befälsbilar, leverans sker under inledningen av 2020.
Upphandling av profilkläder till personalen har slutförts under hösten och har avtalsstart vid
årsskiftet.
Under 2019, har vi jobbat med att få bättre kostnadskontroll. Vi har också gått igenom flera
områden och förbättrat strukturen på våra arbetsuppgifter och service. Avdelningen har utökat
samverkan med övriga avdelningar och då med fokus på den operativa avdelningen, här har vi nått
ett gott resultat och fått en god samsyn på framtidsfrågor och arbetsuppgifter som vi ska hjälpas åt
med och ta gemensamma beslut om framöver.

Administrativa avdelningen
I administrativa avdelningen ingår funktioner för ekonomi, kansli, personal, friskvård och
kommunikation samt sociala projekt.
Under året har ekonomisystemet uppgraderats. I samband med detta har även ett nytt
beslutsstödsverktyg tagits fram. Avdelningschefer kan nu följa ekonomirapporter och
lönetransaktioner via ett webbverktyg, Qliksense. Ekonomirapporteringen har utökats till att
omfatta februari, april, augusti och oktober.
Även friskvårdsarbetet fortsätter med hälsoundersökningar och cykeltester som genomförts under
hösten. Under året har RSNV gått över till att endast göra maxtest för de personalgrupper som
omfattas av AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrift), övrig personal har erbjudits ett annat cykeltest
(Ekbom-Bakbom) som genomförts i egen regi utan merkostnader från Feelgood. För operativ
personal klarade 97 % kraven i fyspolicyn. Varje avdelning har satt upp friskvårdsmål tillsammans
med friskvårdskonsulenten.
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Som ett led i att RSNV ingår i arbetet med H22 har vi vidareutvecklat en projektide som vi kallar
för "Safetour". Vi har byggt upp både fysiska och digitala miljöer i en f.d. fritidgård. Barn och
ungdomar ska på ett interaktivt sätt få upplevelse och kunskap kring olika risker och trygghet.
Lunds universitet Campus Helsingborg har via sitt socionomprogram visat intresse av att
samarbeta med RSNV. Samarbetet handlar om tre olika delar: simulering, större och mindre
krishantering samt samarbete mellan organisationer i socialt förebyggande syfte. Utöver detta
deltar RSNV i olika forum som handlar om trygghet och säkerhet t ex stadsdelsutveckling,
Tryggare Helsingborg, BRÅ i Bjuv m.fl.

HR
RSNV har under 2019 köpt in ett nytt webbaserat verktyg för medarbetarundersökning från
Eletive (tidigare Spotstress). Medarbetarundersökningen kartlägger områden som är relevanta för
välmåendet, samtidigt som det är specialiserat på att förebygga ohälsosam stress.
Bakgrunden till varför vi valt Eletives verktyg är att resultatet i tidigare medarbetarundersökningar
vad gäller negativ stress på jobbet, legat högt (43 %). Framöver kommer
medarbetarundersökningen att genomföras en gång i kvartalet vilket innebär ett helt nytt och mer
processinriktat arbetssätt för både medarbetare och chefer.
Under 2019 har stort fokus lagts på RSNV: s arbetsplatskultur både vad gäller chefsgruppen och
personalen utifrån målet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, "Arbeta för en inkluderande
arbetsplats". En utbildningsinsats inom arbetsrätt har genomförts för all heltidsperson al~
Ett Chefsforum har bildats under 2019 med syfte att stärka cheferna i sitt ledarskap, men också att
stärka chefskollektivet som grupp.
Under 2019 har ett nätverk för RSNV: s kvinnliga brandmän startats upp, med fokus på
arbetsförhållanden vad gäller allt från skyddsutrustning, verktyg, tekniska hjälpmedel och fysisk
arbetsmiljö till arbetsklimat, attityder, kultur, jargong och hur RSNV får en inkluderande
arbetsplats.
Ett forskningssamarbete med Magnus Linden, Lunds Universitet har påbörjats under 2019.
Forskningssamarbetet ska resultera i en kompetenshöjande utbildning vad gäller riskrnedvetenhet,
riskbedömning och beslutsfattande i extrema/komplexa situationer. Samarbetet har inletts under
hösten och utbildningarna kommer att genomföras under hösten 2020, för yrkeskategorierna
vakthavande brandingenjör, inre befäl, yttre befäl och styrkeledare. Finansiering sker via
Omställningsfonden.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2019 räknades upp 1,5 %. För verksamhetsåren 2020 - 2022 är
uppräkningen av medlemsavgiften fastställd av ägardialog till 1 % årligen. Kostnadsutvecklingen
bedöms i nuläget vara högre än 1 % per år. Detta har resulterat i effektiviseringar för att möta den
kostnadsutveckling som inte täcks av uppräkningen av medlemsavgiften.
Pensioner
Kostnaden för pensioner har sedan 2018 en särskild finansiering via medlemskommunerna.
RSNV kalkylerar sedan tidigare med det påslag för sociala avgifter som enligt SKL gäller för
kommuner. För överskjutande kostnader utöver påslag för sociala avgifter fakturerar RSNV
nettokostnaden för pensioner till ägarkommunerna.

Utfallet för pensionskostnaderna för 2019 blev 14,7 mnkr.Av detta har ägarkommunerna
tillskjutit 7,9 mnkr utöver medlemsavgiften under 2019, resterande del 6,8 mnkr utgör internt
påslag för pensionskostnader i RSNV. Avsättning har gjorts för särskild avtalspension för
brandmän, genomsnittlig beräknad pensionsålder är 60 år.
Finansiella tillgångar

RSNV placerar inte i finansiella tillgångar. För att hantera variationer vid behovet av likvida medel
finns en utställd checkkredit på totalt 65 mnkr, per 191231 är denna inte utnyttjad.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Händelser av väsentlig betydelse
Avslutad åtgärdsplan för att återställa underskott 2019- 2021
RSNV redovisar överskott på 553 tkr i bokslutet för 2019. För 2018 var underskottet- 4 77 tkr.
Totalt ackumulerat överskott för 2018- 2019 blir+ 76 tkr. Enligt balanskravet ska underskottet
återställas senast inom 3 år, dvs senast 2021. Se nedanstående balanskravsutredning:

Balanskravsutredning
2019-12-31
+Årets resultat enligt resultaträkningen
553
- reducering samtliga realisatinsvinster
o
o
+justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
- justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
o
+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
o
-justering för återföring av orealiserade försluster i värdepapper
= årets resultat efter balanskravsjusteringar
553
o
-reservering medel till resultatutjämningsreserv
o
+användning av medel till resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat
553

2018-12-31
-477

o
o
o
o
o
-477

o
o
-477

Efter bokslutet 2019 återstår inget underskott att reglera för åren 2018-2019. Efter 2019 års
bokslutsresultat har förbundet återställt tidigare års underskott. Förbundet har genom genomförd
åtgärdsplan säkerställt att vi kommer kunna fortsätta att budgetera med ett överskott på 250 tkr
årligen under perioden 2020 - 2022.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Mål och måluppföljning
Verksamheten styrs av de nationella målen enligt lag om skydd mot olyckor som utgör ramverket
för verksamheten. Direktionen antar därefter övergripande mål för förbundet som har bäring mot
de nationella målen inom både det förebyggande, operativa och ekonomiska området. Under de
politiska verksamhetsmålen som ger en inriktning om "vad", antar de olika verksamheterna
detaljerade uppföljnings- och mätbara mål som beskriver "hur" detta ska genomföras.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har utarbetat en modell för att mäta måluppfyllelsen. Modellen
bygger på att underliggande verksamhetsmål i respektive delområde genererar ett utfall till den
politiska nivån enligt modell nedan. Respektive verksamhet arbetar i alla delområdena vilket
innebär ett tvärsektoriellt arbetssätt. Under respektive politiskt mål och delområde kan antalet
verksamhetsmål variera. Målen utgörs av ett linjärt förhållande där måluppfyllelsen värderas
likvärdigt, det vill säga att målen är lika viktiga. Beroende på utfallet av underliggande mål
genereras ett resultat till den politiska nivån kring måluppfyllelse. Blir utfallet gult eller rött
redovisas varför avvikelsen uppstått från de underliggande verksamhetsmålen på tjänstemannanivå.
Målen på tjänstemannanivå mäts genom procentuell måluppfyllelse där utfallet kommer att
generera grönt, gult eller rött utfall.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Inriktningsmål
Framtidens räddningstjänst

Förbundet ska arbeta för att skapa en modern räddningstjänst som bidrar till ett tryggare samhälle
och kan möta framtidens utmaningar och behov. Detta görs genom att vara en öppen, nyfiken
verksamhet som jobbar med ständiga förbättringar, minskad miljöbelastning och individanpassad
olycksförebyggande verksamhet med förmåga att förebygga och hantera situationer om kan leda
till räddningsinsats.
Effektiv verksamhet

Förbundet ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser insatser och förebyggande
arbete i nära samarbete med medlemskommunerna som innebär en ökad trygghet för
medborgarna och med färre och mindre olyckor som resultat. Detta görs genom ett professionellt
förhållningssätt och att alltid ha medborgaren i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till
förbundet samt en utökad regional samverkan med berörda aktörer.
Attraktiv arbetsgivare

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya medarbetare och står för
delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling och egenansvar för vår personal. Detta görs genom att
gemensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha ett bra bemötande. Förbundet tror på
individuella lösningar och satsar på ett gott ledarskap. Förbundet har stort fokus både på fysisk och
psykisk arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska prägla vårt sätt att arbeta.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Verksamhetsmål förhindra och förebygga olycka
Det enda målet som avviker är F2. Resultatet för 2019 blev totalt lO 364 utbildningstillfällen
under 2019. Detta innebär en avvikelse på l O % mot målvärdet l l 500 utbildningstillfallen per år.
Detta kan vara en naturlig statistisk variation men kan även bero på att det flnns flera aktörer på
marknaden och en försämrad ekonomi i samhället.

Förebyggandemål
Den enskilde ska ha god förmåga att
förebygga olyckor

Tertial

Tertial
Antalet bostadsbränder per l 000 invånare ska Årligen
minska
Förbundet ska verka för att stärka förmågan
hos riskutsatta grupper i samhället

Tertial
Tertial

Spisrelaterade bränder i bostäder ska minska

Årligen
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Verksamhetsmål beredskap och räddningsinsats
Målvärdet för räddningsinsats inom godtagbar tid uppfylls till l 00 % då medelvärdet beräknas för
de fyra medlemskommunerna.
Operativa mål
Genomföra räddningsinsats på ett effektivt
sätt

Genomföra räddningsinsats inom godtagbar
tid

Årligen

Utveckla krisberedskapsförmåga inom
nordvästra Skåne

Årligen

Skapa mervärde för drabbade

Årligen
Tertial

Verksamheten ska ha en effektiv och operativ
bemanning
Tertial
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Verksamhetsmål stödverksamheten
Mellan verksamhetsåren 2018 och 2019 förändrades strukturen på medarbetarundersökningen.
Detta innebär att målen V1-V2 och V6-V9 inte kan följas upp då värdena inte överensstämmer i
sin struktur på grund av ny layout och frågeställningar för medarbetarundersökningen.
Antalet övningstillfällen på Brandorama för andra räddningstjänster nådde upp till 80% av
målvärdet på 11 tillfällen. En förklaring kan vara en ekonomisk återhållsamhet inom
räddningstjänsten.
Mål verksamhetsstöd

Mätintervall

Medarbetarna ska känna engagemang och
trivsel
tsen
Värdegrunden/aktiv nolltolerans ska vara
känd i
ationen
Brandorama ska bli en central plats för
kompetensutveckling av operativ personal
inom nordvästra Skåne

Tertial

Miljöbelastningen ska vara så låg som möjligt
för verksamheten

Årligen

Förbättra det förebyggande säkerhetsarbetet
och öka riskmedvetenheten

Årligen

Mål Målvärde

Vl

Arbeta för en inkluderande

V8

Minska

V9

arbetet

Mer än 80 % av medarbetarna ska
känna
bbet
Högt resultat i medarbetar> 80%

känner sig utsatta för kränkande
särbehandling och mobbing ska
minska
Att personalens känsla av negativ
stress
arbetet ska minska
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Ekonomisk måluppfyllelse
Kostnader och intäkter ska balansera. Förbundet ska ha ett budgeterat överskott på 250 tkr
årligen. Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året med respektive
verksamhet och vid eventuella avvikelser ska en handlingsplan initieras och åtgärder utföras.
Budgeten stäms av minst inför varje rapporteringstillfälle i mars, maj, september och november.
Åtgärder för att nå budget i balans har tagits under 2019. För 2019 är det finansiella målet på
överskott uppfyllt.

Mål
Resultat

2015

2016

2017

2018

2019

0
+76

0
+61

0
+39

+ 250

+ 250

-477

+553

Väsentliga personalförhållanden
Under 2019 har det skett besparingar i form av personalneddragningar för att klara ekonomin
framöver. Station Vallåkra lades ner vid årsskiftet vilket innebar att 19 medarbetare sades upp på
grund av arbetsbrist. Bland dagtidspersonalen har fyra individuella överenskommelser med
medarbetare som närmar sig pensionsåldern och en omplacering gjorts.
Vad gäller sjukstatistik och rehabilitering, så har den totala sjukfrånvaron minskat med nästan en
procentenhet (0,9), från 2,6 % 2018 till 1, 7 % 2019. Långtidssjukfrånvaron (fler än 60 sjukdagar)
har minskat med 23 procentenheter, från 34,9 % av den totala sjukfrånvaron 2018, till 12 % av
den totala sjukfrånvaron 2019.
Under 2019 har tre personer varit sjukskrivna längre än 60 dagar (motsvarande 4 personer under
2018), varav samtliga tre personer nu är tillbaka på 100 %. Under året genomfördes
rehabiliteringsutredning/förebyggande arbete, för en person med hög korttidssjukfrånvaro. Se
bilaga 1.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Händelsestatistik
Händelser som föranlett utryckning. "Övriga" omfattar uppdrag med minst en deltagande enhet
från RSNV utanför RSNV:s medlemskommuners geografiska område.
Siffor inom parentes är värde för samma period föregående år. Bjuv har tillkommit 2019-01-01
och vid jämförelse med tidigare år behöver hänsyn tas till detta.
Samtliga uppgifter är hämtade från räddningstjänstens rapporteringssystem.

Totalt antal händelser 2019
Kommun
Antal
händelser

Bjuv
197
(i.u)

Helsingborg Ängelholm Örkelljunga
1890 (2059) 533 (501)
255 (294)

RSNV
2875
(2854*)

Övriga
51 (48**)

Byggnadsbränder 2019
Kommun
Antal bränder
varav skolor

I

I

Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga
19
190 (196)
46 (40)
15 (15)
(i.u)
1
13 (18)
1 (1)
0 (0)
(i.u)

I

RSNV
270 (251*)
15 (19*)

Övriga
41
0(48**)
(1**)

Trafikolyckor 2019
Kommun
Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga
RSNV
Övriga
Antal
32
308 (354)
122 (119)
39 (44)
501 (517*)
45
trafikolyckor
(i.u)
(57**)
i.u = ingen uppgift
*) Händelser inom Bjuvs kommun 2018 är inte medräknade
**) Händelser inom Bjuvs kommun 2018 där RSNV medverkat är medräknade i "Övriga"

I

I

Under året har RSNV haft ett antal händelser som sticker ut. Den 7 februari hade vi tre händelser
i tät följd. Tågkollision på Knutpunkten utan personskador men där 150 personer evakuerades, en
industribrand på planteringen och en källarbrand i Perstorp. Skogsbrandssäsongen började med ett
stort antal händelser under ett hektiskt dygn efter påskhelgen där vi hade extremt många
samtidiga händelser i Skåne där skogsbranden i Hästveda var den mest omfattande. Den oroande
trenden med ett stort antal insatser på våra motorvägar håller i sig med stora konsekvenser för
olycksdrabbade och övriga trafikanter. Den oroande utvecklingen med raketskjutning och
stenkastning mot vår personal fortsätter och vi hoppas att den nya lagstiftningen kring förstärkt
skydd för blåljuspersonal får önskad effekt.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Driftredovisning
Ekonomiskt utfall förbundet
Resultatet för perioden är +553 tkr, föregående helårsprognos visade på ett nollresultat.
Helårsprognosen visar på en förbättring från föregående prognos (O). Under perioden har åtgärder
vidtagits för att minska kostnaderna, detta tillsammans med ökade intäkter ger effekt i
bokslutsresultatet.

Intäkter
Kostnader
Totalt

Bokslut
Jan-Dec
211 993
-211 439

Budget
Jan-Dec
211 234
-210 984

Avvikelse
Jan-Dec
759
-455

553

250

303

Verksamhetens intäkter
Den sammanlagda intäkten för 2019 är 211 993 tkr. Avvikelsen på 759 tkr utöver budget beror i
huvudsak på högre intäkter för havslivräddare, automatlarm, operativa intäkter samt lägre intäkter
för pensionsfinansiering och utbildning.
Verksamhetens kostnader
Den sammanlagda kostnaden för 2019 är på 211 439 tkr. Avvikelsen är -455 tkr och beror på att
kostnaderna har blivit lägre än budget för avsättning till pensioner, IT kostnader, operativa
materialkostnader och profllkläder. De kostnader som har överstigit budget är överenskommelser
med personal och fordonskostnader.
Förbundsledning
Förbundsledningen redovisar ett underskott mot budget på -145 tkr. Avvikelsen på intäkter och
kostnader förklaras till största del av lägre pensionskostnader och lägre intäkter för
pensionsfinansiering än beräknat.

Intäkter
Kostnader

Bokslut
Jan-Dec
177 253
-14 952

Budget Avvikelse
Jan-Dec
Jan-Dec
-2 735
179 988
-17 542
2 590

Prognos
Jan-Dec
177 627
-15 678

Totalt

162 301

162 446

161 949

-145
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Förebyggande avdelningen
Förebyggande avdelningen har ett överskott på 1650 tkr för 2019. Intäkterna är lägre än
budgeterat för externutbildning men kompenseras av högre intäkter för automatlarm och
intelligenta nycklar än budget. Personalkostnader är lägre än budgeterat pga uppkomna vakanser
och föräldraledighet.

Intäkter
Kostnader
Totalt

Bokslut
Jan-Dec
20 290
-11 743
8 547

Budget
Jan-Dec
19 790
-12 893
6 897

Avvikelse
Jan-Dec
500
l 150
l 650

Operativa avdelningen
Operativa avdelningen redovisar ett positivt resultat på 829 tkr för 2019. Intäktsavvikelsen beror
på intäkter för havslivräddare som inte fanns med i budgeten samt att övriga operativa intäkter
har varit större än budgeterat. Högre kostnader än budget förklaras av ej budgeterade kostnader
för havslivräddare samt kostnader för överenskommelser med personal.

Intäkter
Kostnader
Totalt

Bokslut
Jan-Dec
11 902
-107 804
-95 902

Budget
Jan-Dec
9 268
-105 999
-96 731

Avvikelse
Jan-Dec
2 634
-1 805
829

Förbundsledningsstab
Förbundsledningsstaben har ett överskott på 21 tkr för 2019. Vakans på personal gjorde att både
intäkter och kostnader blev lägre än budgeterat.

Intäkter
Kostnader
Totalt

Bokslut
Jan-Dec
l 358
-3 176
-1 818

Budget
Jan-Dec
l 743
-3 582
-1 839

Avvikelse
Jan-Dec
-385
406
21
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK
STÄLLNING
Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd uppvisar ett underskott på 634 tkr mot budget. Intäkterna blev högre än
budgeterat, delvis beroende på försäkringsersättningar och försäljning av material men även
kopplat till en försiktig intäktsbudget som har höjts inför kommande budgetår. Kostnaderna är
totalt sett högre än budget. U nder året har flera besparingar gjorts, inköp av proflikläder har
begränsats, lokaler sagts upp mm. Underskottet på kostnader beror till största del på
överenskommelser med personal och engångskostnader för ny lagstiftning för vinterdäck på tunga
fordon.

Intäkter
Kostnader
Totalt

Bokslut
Jan-Dec
l 131
-65 521
-64 390

Budget Avvikelse
Jan-Dec
Jan-Dec
433
698
-64 189
-1 332
-63 756
-634

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen visar på ett underskott -1413 tkr mot budget. Avvikelsen beror på
högre personalkostnader än budgeterat på grund av överenskommelser som gjorts med personal.

Intäkter
Kostnader
Totalt

Bokslut
Jan-Dec
59
-8 243
-8 184

Budget
Jan-Dec
12
-6 783
-6 771

Avvikelse
Jan-Dec
47
-1 460
-l 413
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
Not

Budget
helår

Bokslut Avvikelse
2019
Helår

Bokslut
2018

1
2

169 225

169 315

42 009
211 234

42 678
211 993

90
669
759

158 436
49 373
207 809

-134 229
– 68 627
– 7 077
-209 933

-134 390
– 69 604
– 7 232
-211 226

– 161
– 977
– 155
– 1 293

-132 529
– 68 426
– 7 057
-208 012

Verksamhetens nettokostnader

1 301

766

-535

-203

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

1 301

766

– 535

– 203

0
– 1 051
250

– 213
553

838
303

– 274
– 477

250

553

303

– 477

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

3

8

Extraordinära poster
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Balansräkning
Tillgångar

Not

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4

Summa tillgångar

2019-12-31

2018-12-31

38 944
38 944

39 748
39 748

79 994
83 140
163 134

92 031
58 865
150 897

202 078

190 644

7 198
553
7 752

7 675
– 477
7 198

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättning

7

25 289

20 223

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

5
6

67 577
101 460
169 037

66 693
96 530
163 223

202 078

190 644

Summa eget kapital och skulder
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Förändring av avsättning till pension
Övriga ej likvidpåverkande poster
Omklassicificering till finansieringsverksamhet
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

2019-12-31

2018-12-31

766
7 232
5 066
7
850

-202
7 057

13 922

11 052

Erlagd ränta
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörskulder
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-213
13 983
-1 946
-172
4 780
30 354

-113
-73 457
-1 406
4 762
75 904
16 742

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 259
30
-5 229

-5 609
0
-5 609

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld finansiell leasing
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

4 197

-850
-850
24 275
58 865
83 140
24 275

11 133
47 732
58 865
11 133
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INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsredovisning
Följande nyinvesteringar har gjorts:
Anläggningar övertagna från Bjuv
Nya anläggningar Bjuv
Slangtvätt maskin
Ombyggnad "Friska medarbetare"
Inköp fordon
Material
Summa:

2 735
399
885
727
879
662
6 287
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NOTER
Noter
Not 1 Medlemsavgifter och
tilläggsuppdrag

Medlemsavgift
Tilläggsuppdrag
Summa

Budget
helår
165 897
3 328
169 225

Bokslut
2019
165 987
3 328
169 315

Avvikelse
Helår
90
0
90

Bokslut
2018
155 108
3 328
158 436

Budget
helår

Bokslut
2019

Avvikelse
Helår

Bokslut
2018

1 500
9 920
5 500
10 663
14 426
42 009

1 582
10 839
4 484
7 937
17 836
42 678

82
919
-1 016
-2 726
3 410
669

1 839
10 283
5 372
15 728
16 151
49 373

Budget
helår
-118 595

Bokslut
2019
-119 858

Avvikelse
Helår
-1 263

Bokslut
2018
-116 802

-15 634

-14 532

-32 525
-36 102
-7 077
-209 933

-33 127
-36 477
-7 232
-211 226

1 102
-602
-375
-155
-1 293

-15 727
-31 710
-36 715
-7 057
-208 011

Not 2 Övriga intäkter

Tillsyn
Automatlarm
Utbildning
Övriga intäkter pensionfinansiering
Övriga intäkter*
Summa

*varav sjukvårdslarm & IVPA 574 tkr 2019, (2018 445 tkr)

Not 3 Verksamhetens kostnader

Löner
Lönekostnader - pension externa
kostnader
Lokaler
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Summa
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NOTER

Not 4 Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Mervärdesskattefordran
Summa

2019-12-31
69 962
487
6 783
2 761
79 994

2018-12-31
83 945
3 041
3 138
1 907
92 031

2019-12-31
65 000
2 577
67 577

2018-12-31
65 000
1 693
66 693

3 420
844
2 577
0

2 215
522
1 604
89

2019-12-31
7 350
844
4 808
5 134
83 324
101 460

2018-12-31
7 522
522
5 945
4 844
77 697
96 530

Not 5 Långfristiga skulder
Checkkredit Helsingborgs stad
Långfristig del av leasingsskuld
Summa
Redovisat balansvärde för leasingsskuld
Nuvärde av min.lease.avg. inom 1 år
Nuvärde av min.lease.avg. 1-5 år
Nuvärde av min.lease.avg. senare än 5 år

Not 6 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristig del av leasingskuld (spec not 5)
Övriga kortfristiga skulder
Avgiftsbestämd pension inkl särskild löneskatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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NOTER

Not 7 Avsättning
Avsatt till pensioner R-SAP per 2018-12-31
Reglering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Intjänad Särskild avtalspension
Övrig post
Summa avsatt till pensioner R-SAP per 201912-31 (60 år) exkl löneskatt
Särskild löneskatt 24,26 %
Avsatt till pensioner R-SAP per 2019-12-31
(60 år) inkl löneskatt

2019-12-31
16 275
0
183
358
-681
4 238
-21

2018-12-31
15 915
103
161
250
-430
277
-1

20 352
4 937

16 275
3 948

25 289

20 223

Not 8 Finansiella kostnader
Avsättning till pensioner finansiell kostnad
Ränta på checkkredit
Övriga finansiella kostnader

2019-12-31
183
1
29
213

2018-12-31
161
75
38
274

Not 9 Revisionskostnader
Revision
Övrig konsultation, granskning

2019-12-31
92
12

2018-12-31
87
51
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet
med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Materiella tillgångar
Fordon och inventarier med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaHningsvärde på
ett halvt prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaHningsvärde efter avdrag för
planerade avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen tagits i bruk.
De fordon som har övertagits från medlemskommunerna i samband med deras anslutning till
förbundet och som vid överlåtelsen hade ett bokfört värde som översteg ett halvt prisbasbelopp
har tagits upp som anläggningstillgångar i balansräkningen. Medlemskommunernas
avskrivningsplaner för dessa har fortsatt att användas, då i huvudsak samma tidsperspektiv för
avskrivning tillämpats.
De huvudsakliga avskrivningstiderna/nyttjandeperiod som tillämpas är:
Markanläggningar
Fordon
Räddningstj änstmtrl
Inventarier
IT utrustning

20
3

s
s

2S
20
IS
10

3

s

år
år
år
år
år

Leasing
De flesta av förbundets mindre fordon (tjänstevikt under 3,5 ton) hyrs eller leasas. För närvarande
leasar/hyr förbundet 25 bilar. Utbytestakten för leasingfordon är 7 - 8 år.
Avsättningar
U n der avsättningar redovisas pensionsskuldökningen för den del av utryckningspersonalen som
har särskild avtalspension (R-SAP avtal). Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Dessa
pensionsrätter inarbetas löpande och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets
pensionsadministratör KPA. Snittåldern beräknas i nuvarande beräkning bli 60 år. RSNV belastar
driften med internt påslag för sociala avgifter totalt 39, lS% (7, 7% avser bokning för
kollektivavtalad pension). Överstigande kostnader för pensionsdelen finansieras av
ägarkommunerna och fördelas enligt aktuell ägarindelning.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betald. För
kundfakturor har de fakturor med förfallodatum äldre än 6 månader bokas som osäkra.
Långfristiga skulder

U nder långfristiga skulder redovisas den checkkredit som förbundet har i Helsingborgs stads
koncern, motsvarande saldo finns under omsättningstillgångar kassa och bank.
Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid regleras till aktuellt värde vid varje
helårsbokslut.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavande.
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FÖRBUNDSDIREKTIONEN

Förbundsdirektionen
Direktionen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Helsingborg utser 3 ledamöter och 3 ersättare.
Ängelholm utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Örkelljunga utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Bjuv utser 2 ledamöter och 2 ersättare.

Direktionens ordinarie ledamöter

Direktionens ersättare

Christian Orsing (M) ordförande Helsingborg
Simon Nilsson (KD) Helsingborg
Renee Sandberg Ohlander (S) Helsingborg
Ola Carlsson (M) 1:e vice ordförande Ängelholm
Lars Nyander (S) Ängelholm
Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande Örkelljunga
Stefan Svensson (SD) Örkelljunga
Anders Månsson (S) Bjuv
Mikael Henrysson (SD) Bjuv

Hans Bosson (M) Helsingborg
Lennart Ericsson (S) Helsingborg
Anna Jähnke (M) Helsingborg
Liss Böcker (C) Ängelholm
Åsa Larsson (S) Ängelholm
Gunnar Edvardsson (KD) Örkelljunga
Tommy Brorsson (SD) Örkelljunga
Ulrika Thulin (S) Bjuv
Pia Trollehjelm (SD) Bjuv t.o.m 200930
Lars Hein (SD) Bjuv fr.o.m 201001
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BILAGA 1
Bilaga 1
Sjukfrånvaro 2019-01-01 - 2019-12-31

Ålderin
ter-vall
sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
Sjukfrv
tim

Ord
arbtid

Sjuk
-frv
%

Kvinnor sjukfrånvaro

Sjukfrv
fr.o.m dag 60
Tim
%

Sjukfrv
tim

Ord
arbtid

Sjukfrv
%

Män sjukfrånvaro

Sjukfrv fr.o.m
dag 60
Tim
%

Sjukfrv
tim

Ord
arbtid

Sjukfrv
%

Sjukfrv fr.o.m
dag 60
Tim
%

<= 29 år

216

24 061

0,90

0

0,00

0

7 150

0,00

0,00

0,00

216

16 911

1,27

0

0,00

30-49 år

4 190

219 217

1,91

568

13,57

405

15 618

2,59

0

0,00

3 785

203 598

1,86

568

15,02

I 606

I I 7 287

1,37

191

11,92

>= 50år

I 949

133 625

1,46

191

9,82

343

16 339

2,10

0

0,00

Totalsumma förvaltning RSNV
6 355

376 903

l,69

760

11,96

748

39 107

l,91

0

0,00

5 607

337 796

l,66

760

32

13,55

BILAGA 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 143

Dnr. KS 2017/719, NKIF 2019/144/147

Svar på motion om seniorhus i Ängelholm
Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) inkom den 17 oktober 2017 med en motion angående seniorhus i
Ängelholm. I motionen föreslås att ett seniorhus med flexibel planlösning i nära anslutning
till kollektivtrafik ska inrättas.
Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 20 april med förslag om
att ge huvuduppdrag samhälle ett uppdrag att utreda behov och förutsättningar för ett
allaktivitetshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokoll, nämnden för kultur, idrott och fritid, 20 april 2020, §33
Tjänsteutlåtande, kultur och stad, 23 mars 2020
Motion från Eva Kullenberg, inkommen den 17 oktober 2017
Yrkanden
Linda Persson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt yrkar på att få
lov att lämna en protokollsanteckning.
Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska avslås.
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två framlagda yrkanden och finner att yrkandet om
bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Lars Nyander (S) mfl. röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 8 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

JA-röster:
Liss Böcker (C), Karl-Erik Asp (M), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Robin Holmberg (M).
NEJ-röster:
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S), Sara Gigja (V).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Reservation
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Sara Gigja (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande som avslagits.
Protokollsanteckning
Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi Kristdemokrater vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja med att vid en
utredning kring ett seniorhus även att innefatta möjligheten att utveckla befintlig
verksamhet i MK-huset, där redan denna form av verksamhet till viss del redan bedrivs.”
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 117

Dnr. KS 2017/719, NKIF 2019/144/147

Svar på motion om seniorhus i Ängelholm
Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) inkom den 17 oktober 2017 med en motion angående seniorhus i
Ängelholm. I motionen föreslås att ett seniorhus med flexibel planlösning i nära anslutning
till kollektivtrafik ska inrättas.
Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 20 april med förslag om
att ge huvuduppdrag samhälle ett uppdrag att utreda behov och förutsättningar för ett
allaktivitetshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokoll, nämnden för kultur, idrott och fritid, 20 april 2020, §33
Tjänsteutlåtande, kultur och stad, 23 mars 2020
Motion från Eva Kullenberg, inkommen den 17 oktober 2017
Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar att motionen ska avslås
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad, Linda Persson (KD)
instämmer samt yrkar att få lov att lämna en protokollsanteckning
Propositioner och omröstning
Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om man bifaller förslag till beslut om
att anse motionen besvarad eller om man avslår motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslag till beslut om att
anse motionen besvarad
Omröstning begärs och ja-röst är för att anse motionen besvarad och nej-röst för att avslå
motionen.
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD)
röstar ja och Lars Nyander (S) röstar nej.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad
Reservation
Lars Nyander (S) reserverar som mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som
avslagits.
Protokollsanteckning
Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi Kristdemokrater vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja med att vid en
utredning kring ett seniorhus även att innefatta möjligheten att utveckla befintlig
verksamhet i MK-huset, där redan denna form av verksamhet till viss del redan bedrivs.”
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-29

Diarienummer
KS 2017/719
Ytterligare
diarienummer
NKIF
2019/144/147

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-46 80 87
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om seniorhus i Ängelholm
Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) inkom den 17 oktober 2017 med en motion angående seniorhus i Ängelholm.
I motionen föreslås att ett seniorhus med flexibel planlösning i nära anslutning till kollektivtrafik
ska inrättas.
Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 20 april med förslag om att ge
huvuduppdrag samhälle ett uppdrag att utreda behov och förutsättningar för ett allaktivitetshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokoll, nämnden för kultur, idrott och fritid, 20 april 2020, §33
Tjänsteutlåtande, kultur och stad, 23 mars 2020
Motion från Eva Kullenberg, inkommen den 17 oktober 2017
Utredning
Motionären föreslår att Ängelholms kommun ska inrätta ett allaktivitetshus där Ängelholms seniorer förutsättningslöst kan träffas. Huset ska ligga centralt nära kollektivtrafik och med en flexibel
planlösning. Vidare ska Ängelholms kommun vara huvudansvarig och innehållet i huset ska tas
fram i samråd med seniorerna i Ängelholm.
Det som motionären efterfrågar bedöms finnas i stor utsträckning på MK-huset. Vidare kommer
det renoverade stadsbiblioteket inrymma möjligheter för seniorerna och olika aktiviteter.
Med hänsyn till ovanstående bedöms motionen besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-29

Diarienummer
KS 2017/719
Ytterligare
diarienummer
NKIF
2019/144/147

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-04-20

NKIF § 33

Dnr. NKIF 2019/147 NKIF 2019/144

Förslag till svar på motion från Eva Kullenberg (L)
angående seniorhus i Ängelholm
Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) skriver i sin motion att Ängelholms seniorer behöver en plats att
förutsättningslöst kunna träffas på och föreslår att ett seniorhus bör inrättas i kommunal
regi. Platsen bör enligt motionen vara en centralt belägen byggnad med flexibel planlösning
i nära anslutning till kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 mars 2020
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 267
Motion från Eva Kullenberg (L), inkommen den 17 oktober 2017
Yrkanden
Johnny Hagman (M), Susanne Jönsson (S), Christina Hanstål (M) och Lars Rask (KD)
yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Lars Rask (KD) begär och beviljas lämna protokollsanteckning från Kristdemokraterna
enligt nedan.
Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett
allaktivitetshus i Ängelholm för seniorer, samt

att

ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att identifiera behov i det civila samhället som
skulle kunna inkluderas i ett allaktivitetshus.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-04-20

Protokollsanteckning
Vi Kristdemokrater vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja med att vid en
utredning kring ett seniorhus även att innefatta möjligheten att utveckla befintlig
verksamhet i MK-huset, där redan denna form av verksamhet till viss del redan bedrivs.
Lars Rask (KD), Tina Chervén (KD)
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-23

Diarienummer
NKIF 2019/147
Ytterligare
diarienummer
NKIF 2019/144

Konstpedagog
Nina Wenedikter
0431-468929
nina.wenedikter@engelholm.se

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Förslag till svar på motion från Eva Kullenberg (L) angående
Seniorhus
Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) skriver i sin motion att Ängelholms seniorer behöver en plats att förutsättningslöst kunna träffas på och föreslår att ett seniorhus bör inrättas i kommunal regi. Platsen bör
enligt motionen vara en centralt belägen byggnad med flexibel planlösning i nära anslutning till
kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 mars 2020
Beslut KF 2017-10-30
Motion från Eva Kullenberg (L), daterat 17 oktober 2017
Utredning
Eva Kullenberg har inkommit med en motion som påtalar behovet av en plats där pensionärer
förutsättningslöst kan träffas. Huset ska inrymma aktiviteter som pensionärerna själva anser sig
behöva och dessa tas fram förslagsvis i medborgardialoger. Utöver motionen har kommunen
också erhållit ett medborgarförslag angående ett allaktivitetshus för pensionärer. Motionen och
medborgarförslaget pekar båda på behovet av en mötesplats för kommunens pensionärer.
Det finns goda exempel på allaktivitetshus i Hässleholm, Halmstad och Falkenberg.
I Halmstad har ”Alla hjärtans hus” blivit en mötesplats för alla generationers äldre. Kommunens
50 volontärer har bildat en förening, ”Alla hjärtans vänner”, som bemannar bland annat cafeteria,
reception och internetcafé. Huset har flexibla mötesplatser där olika föreningar erbjuder ett varierat utbud alla dagar i veckan, allt samlat under ett tak. Alla får vara med i dessa aktiviteter, både
föreningarnas medlemmar och ickemedlemmar. För Ängelholm bör man identifiera vilka lokaler
som skulle vara lämpliga för detta ändamål.
Ett Allaktivitetshus i Ängelholm kan bli ett viktigt nav för både kunskap och trygghet, som att nå
ut med viktig samhällsinformation om t ex kollektivtrafik, IT, hjälpmedel, bidrag, nationella- och
internationella nyheter, friskvård och hälsa. Mötesplatsen kan ge målgruppen äldre flera valmöjligheter att både få prova på t ex gympa, körsång, matlagning, måleri och foto, men också berikas
av musik- och teaterunderhållning. Enligt Halmstad har ”Alla hjärtans hus” skapat intresse hos de
unga äldre, ”nya” pensionärer, en grupp som också är pigga på att hjälpa till och därför ett naturligt sätt att få nya volontärer till huset. En annan viktig målgrupp som fångas upp är förtidspen1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-23

Diarienummer
NKIF 2019/147
Ytterligare
diarienummer
NKIF 2019/144

sionärer t ex personer som är hjärt- och lungsjuka. Det finns ett värde i att samla allt under ett tak
och blanda olika åldrar äldre, det skapar sociala nätverk och inspirerar föreningar och volontärer
att utforma ett aktivitetsprogram som rymmer både nostalgi och samtid. I ett långsiktigt perspektiv är ett allaktivetshus ett sätt att utveckla samverkan med det civila samhället, skapa nya sociala
nätverk för äldre men också förebygga och senarelägga, vistelsen på särskilt boende.
Ett seniorhus för pensionärer går i linje med kommunens och den regionala kulturplanens avsikter om ett inkluderande kulturliv för alla. Detta ligger också i led med kommunens riktlinjer som
lyfter Rum för kultur som verkar för miljöer som ska stimulera kulturupplevelser och där alla kommuninvånare ska få ta del av kulturen. Förslaget om ett allaktivitetshus motiveras också av socialtjänstlagens värdegrund (5 kap, 4§), som beskriver äldre personers rätt att få leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande. Därför är det viktigt att kommunen underlättar för äldre personers olika förutsättningar att kunna få uppleva och skapa en meningsfull tillvaro alla dagar på året.
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett allaktivitetshus
i Ängelholm för seniorer, samt

att

ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att identifiera behov i det civila samhället som skulle
kunna inkluderas i ett allaktivitetshus.

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Susann Toft
Enhetschef Allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Eva Kullenberg
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ÄNGELHOLMS KOMMUN
KOi'liMI lt·ISTv r c: 1.SEN

2017 -10- , 7
Dnr ...... ................. ............. .

Angående Seniorhus i Ängelholm
Att träffas, aktivers sig, motionera, lyssna påföredrag-det är något som människor i alla åldrar
har nytta och glädje av. Behovet försvinner inte med stigande ålder, tvärtom.
Ängelholms Seniorer behöver en plats att förutsättningslöst träffas, utan att vara
föreningsansluten, anser Liberalerna Ängelholm.
Vi ser att Seniorer i Ängelholm skulle ha stor glädje och nytta av an centralt belägen byggnad
med flexibel planlösning, nära kollektiva kommunikationer och med kommunen som
huvudansvarig. l huset ska sedan inrymmas de aktiviteter som Seniorerna själva anser sig
behöva, och dessa tas fram förslagsvis i medborgardialoger.

Liberalerna Ängelholm föreslår atti
Ett Seniorhus i kommunal regi inrättas centralt i Ängelholm.
20~7-~0-~6

Ängelholm

~~{Å/K/
Eva Kullenberg (L)

-

-

O

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 144

Dnr. KS 2019/322, SBN 2019/178

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av
policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion den 24 juni 2019 om att Ängelholms
kommun ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.
Ärendet har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2020 med förslag att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 7 april 2020, § 93
Tjänsteutlåtande, kultur- och stad, 13 november 2019
Motion, inkommen den 24 juni 2019
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.
Beslutet ska expedieras till
Planeringschef, Huvuduppdrag Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 118

Dnr. KS 2019/322, SBN 2019/178

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av
policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion den 24 juni 2019 om att Ängelholms
kommun ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.
Ärendet har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2020 med förslag att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 7 april 2020, § 93
Tjänsteutlåtande, kultur- och stad, 13 november 2019
Motion, inkommen den 24 juni 2019
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionen, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.
Beslutet ska expedieras till
Planeringschef, Huvuduppdrag Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-29

Diarienummer
KS 2019/322
Ytterligare
diarienummer
SBN 2019/178

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om införande av policy mot klotter och olaga
affischering i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion den 24 juni 2019 om att Ängelholms kommun
ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.
Ärendet har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2020 med förslag att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 7 april 2020, § 93
Tjänsteutlåtande, kultur- och stad, 13 november 2019
Motion, inkommen den 24 juni 2019
Utredning
I utredningen av huvuduppdrag Samhälle framgår att man ställer sig positiv till motionens förslag
om att införa en policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun.
I riktlinjer för styrdokument 2020-2024 framgår vilka olika typer av styrdokument som används i
Ängelholms kommun. Verksamheten ifråga ser ett behov av ett styrande dokument på området
som antingen kan inrymmas/läggas till i ett befintligt styrdokument eller få ett eget styrdokument.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.
Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Planeringschef, Huvuduppdrag Samhälle
1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-04-07

SBN § 93

Dnr. SBN 2019/178 2019/178

Motion om införande av policy mot klotter och olaga
affischering i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 24 juni 2019 inkommit med en motion och föreslår att
Ängelholms kommun ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 122 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande till kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 2020-03-05
Beslut KS 2020-01-15 Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun
Remittering av motion KS 2019-06-24
Beslut KF 2019-06-24
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av policy mot klotter och olaga
affischering i Ängelholms kommun
Yrkanden
Johan Wifralius (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

bifalla motionen.

Beslutet ska expedieras till
Patrik Ohlsson
SHU

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)
Diarienummer

2019-11-13

SBN 2019/178
Annat diarienummer
KS 2019/322

Gatuingenjör
Helena Persson
0431-87 000
helena.persson@engelholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion om införande av policy mot klotter och olaga
affischering i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 24 juni 2019 inkommit med en motion och föreslår att
Ängelholms kommun ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 122 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande till kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 2020-03-05
Beslut KS 2020-01-15 Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun
Remittering av motion KS 2019-06-24
Beslut KF 2019-06-24
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av policy mot klotter och olaga affischering i
Ängelholms kommun
Utredning
Huvuduppdrag Samhälle förhåller sig positiv till förslaget då det hade underlättat med
enhetliga riktlinjer om till exempel inom vilken tid sanering ska var utförd. Även i kontakt med
t. ex föreningar som vill använda sig av kommunens anläggningar för att annonsera sina
evenemang hade en policy varit behjälplig.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)
Diarienummer

2019-11-13

SBN 2019/178
Annat diarienummer
KS 2019/322

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att
bifalla motionen.
_____

Pernilla Fahlstedt
Tf chef huvuduppdrag Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Patrik Ohlsson
SHU

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -06- 2 4
Dnr............................... .

Motion om införande av policy mot klotter och olaga
affischering i Ängelholms kommun
2014 la Sverigedemokraterna en motion om införande av policy mot klotter och olaga
affischering i Ängelholms kommun. Motionen föll med röstsiffrorna 25-26, så någon
klotterpolicy blev aldrig införd den gången. Sedan dess har klottrandet fortsatt. Klotter är
alltid fult och förstör stadsbilden, men ofta innehåller det också budskap som innehåller
lagbrott, som t. ex uthängningar och rasism.
Det klotter vi ser har ofta fått sitta kvar länge, ibland i åratal. Klotter förfular vår kommun, och
bör enligt Sverigedemokraternas uppfattning åtgärdas i större omfattning än vad som sker
idag. Vid kontakter med tjänstemän har vi fått veta att viss sanering av klotter sker, med
prioritet på där budskapen är stötande och/eller lagvidriga. Vi har dock noterat att även
sådant klotter ofta tillåts sitta kvar, alternativt saneras bristfälligt.
Ängelholms kommun skulle behöva en sammantagen policy för att bekämpa allt klotter, både
på kommunal och annan egendom. Till kategorin klotter bör även räknas olaga affischering
som, förutom budskap som kan vara stötande och/eller lagvidriga, ofta även lämnar fula
rester av fastklistrat papper efter att väder och vind gjort sitt, eller privatpersoner försökt
åtgärda affischerna.
Vid framtagande av policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun, skulle
man med fördel kunna ta inspiration i hur sådana policies ser ut i andra kommuner. Några
exempel på kommuner som har den sortens policies är Helsingborg, Göteborg, Skellefteå
och Stockholm.
En mer omfattande sanering av klotter skulle förstås behöva en finansiering, men i slutändan
tror vi ändå på ett ekonomiskt plus, eftersom en offensiv hållning mot klotter kan förväntas ha
preventiv effekt på klotter och troligen även på andra typer av vandalisering.

Sverigedemokraterna yrkar därför
att Ängelholms kommun tar fram en policy mot klotter och olaga affischering, enligt ovan
angivna intentioner.

För Sverigedemokraterna i Ängelholm, 190624

~~~tfJJ~
Patrik Ohlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 123

Dnr. KS 2020/253

Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med
anledning av Covid19-pandemin
Ärendebeskrivning
Ängelholms Hembygdsförening har ansökt om extra ekonomiskt bidrag. Restriktioner med
anledning av Covid19-pandemin har medfört att föreningens intäkter minskar och
föreningen behöver stöd för att kunna fortsätta driva sin verksamhet i Hembygdsparken.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening, inkommen den 12 maj 2020
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L),
Maija Rampe (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S),
Sara Gigja (V), Linda Persson (KD) och Johan Wifralius (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lämna ett extra bidrag på 500 000 kronor till Ängelholms Hembygdsförening, samt
att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunens resultat för år 2020.
Beslutet ska expedieras till
SST Ekonomi och kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 98

Dnr. KS 2020/253

Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med
anledning av Covid19-pandemin
Ärendebeskrivning
Ängelholms Hembygdsförening har ansökt om extra ekonomiskt bidrag. Restriktioner med
anledning av Covid19-pandemin har medfört att föreningens intäkter minskar och
föreningen behöver stöd för att kunna fortsätta driva sin verksamhet i Hembygdsparken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening, inkommen den 12 maj 2020
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall, Linda Persson (KD), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD)
instämmer.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att lämna ett extra bidrag på 500 000 kronor till Ängelholms Hembygdsförening, samt
att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunens resultat för år 2020.
Beslutet ska expedieras till
SST Ekonomi och kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-12

Diarienummer
KS 2020/253
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med
anledning av Covid19-pandemin
Ärendebeskrivning
Ängelholms Hembygdsförening har ansökt om extra ekonomiskt bidrag. Restriktioner med anledning av Covid19-pandemin har medfört att föreningens intäkter minskar och föreningen behöver stöd för att kunna fortsätta driva sin verksamhet i Hembygdsparken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening, inkommen den 12 maj 2020
Utredning
Ängelholms Hembygdsförening driver Hembygdsparken som är ett av kommunens största besöksmål. År 2020 betalar Ängelholms kommun 2 miljoner kronor i bidrag till hembygdsföreningen. Föreningen ansöker nu om ett extra bidrag på 500 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att lämna ett extra bidrag på 500 000 kronor till Ängelholms Hembygdsförening, samt
att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunens resultat för år 2020.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
SST Ekonomi och kvalitet

1 (1)

Ansökan till kommunstyrelsen om extra
bidrag för att kunna driva Ängelholms
hembygdspark på samma sätt som tidigare
under pågående Corona pandemi 2020.
För allas välmående.
Ängelholm 2020-05-12
Hembygdsföreningen påtalade vid budgeten att vi inte kan gå minus varje år:
År 2017 -100 000kr, år 2018 -200 000kr, år 2019 -300 000kr.
Vi har gjort allt vi kan för att parken ska gå runt, dragit ned på personal etc. Trots att
vi skurit ned på de kostnader som vi kan påverka är det vissa kostnader som vi inte
kan styra över såsom foder till djuren, energi, soptömning o vatten/avlopp m.m.
2020 har varit väldigt speciellt med pågående Corona pandemi, detta har medfört att
det är många besökare i parken med egen picknick men det ger inga intäkter till
parken däremot ökar renhållningskostnader etc.
Värdshuset har väldigt lite matgäster och inga beställningar, glasshuset ligger på ca
-30% av sin normala försäljning. Inställda evenemang såsom valborg, 1maj,
Storbandet, Morsdag konsert, Nationaldagen, Skolavslutningar, Änglamilen,
Kalvinknatet, Glädjetåget i Juli, ännu är inte barnteatern och midsommar inställt men
det får vi ta ställning till inom kort.
Många bokningar med Pyttetåget (från vårdboende) är inställda.
Vi hoppas på att museerna kan öppna 9/6 och att vi kan fira midsommar på något
sätt i parken.
Vi ser att vi kommer stå inför stora utmaningar som vi inte riktigt kan påverka
däremot tror vi att ängelholmare och övriga besökare har stort behov av tillgången till
parken i dessa tider. Vi vore oerhört tacksamma om kommunledningen kunde stötta
oss med ca 500 000kr för att vi ska kunna sköta om vår park för allas välmående,
givetvis är vi tacksamma för det ni kan avvara och kan tänka er att stötta oss med.
Tack på förhand!
Carl Gustaf Gudmundsson
Ordförande, Ängelholms Hembygdsförening

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

KF § 105

Dnr. KS 2020/156

Val av ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden på vakant
plats (M)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 86, att entlediga Staffan Laurell (M)
från uppdraget som ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden, samt att lämna uppdraget
vakant tillsvidare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 86.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare (M) i Miljö- och tillståndsnämnden vakant.
_____
Beslutet ska expedieras till
Miljö- och tillståndsnämnden
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

ÄNGELHOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktige
Ängelholms kommun

20ZO -06- 1 O
Dnr.....
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Härmed säger jag upp mitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden med omedelbar
verkan.
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'Anne Pettersson Strömbäck 2020-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

KF § 108

Dnr. KS 2020/127

Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden på
vakant plats (SD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD)
från uppdraget som ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen
vakant tillsvidare. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att fortsatt lämna
platsen vakant.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 84.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare (SD) i Familje- och utbildningsnämnden
vakant.
_____
Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Äi!GC~__HOLMS KOMMUN

! :c;/'_~r,~UI\lSlYRELSEN

Länsstyrelsen
Skåne
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MEDDELANDE

20l0 -05- 2 5
Dnr...................... ,., ... -~~~~··~~~~~~~~·a•···· ....... a
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av
protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och
ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen
granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen (1995 :379) och att handläggningen även i övrigt sker
på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska
upprätta protokoll över inspektionen.

Fredrik Östensson
Länsassessor

Bilaga:
Protokoll över inspektion

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

010-224 1110

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

O Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02

1(5)

PROTOKOLL

Länsstyrelsen
Skåne

Dnr 203-11894-2020

2020-05-20

Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska
Fredrik Östensson
010-2241717
skane@lansstyrelsen. se

Protokoll över inspektion av
Överförmyndarnämnden i Ängelholms Kommun
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (se 21 §
förmynderskapsförordningen [199 5:3 79])
Inspektionen har genomförts genom att överförmyndarnämnden anmodats att
besvara frågor om verksamheten (se bilaga 1). Överförmyndarennämnden har
uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller
checklistor. Länsstyrelsen har genom att ta del av det av överförmyndarennämnden
förda registret gjort stickprovsvis urval av akter, vilka rekvirerats från
överförmyndarennämnden. Efter granskning av register och akter har dessa skickats
tillbaka till överförmyndarennämnden.

Inhämtade uppgifter
Länsstyrelsen har begärt komplettering av återrapportering från föregående
inspektion.

Komplettering av återrapportering avseende akt 968
Länsstyrelsen ålade Överförmyndarnämnden efter föregående inspektion att senast
den l september 2019 underrätta Länsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av att handikappersättning inte var upptagen i de ekonomiska
redovisningarna som finns i akten. Den 30 augusti 2019 återrapporterade nämnden
om deras kontakt med ställföreträdaren men inväntade handlingar från
Försäkringskassan innan eventuella åtgärder skulle vidtas. Inför denna inspektion
önskade Länsstyrelsen komplettering om vad som hänt i ärendet. Nämnden
rapporterade att den har fått ta del av handlingar från Försäkringskassan och har
uppmanat ställföreträdaren att handikappersättning framledes skulle betalas ut till
Postadress

Besöksadress

Telefon (Fax

Bankgiro

E-post och webb

20515 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

O Boulevarden 62 A

010-224 1110

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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PROTOKOLL

Länsstyrelsen
Skåne

2020-05-20

Dnr 203-11894-2020

huvudmannen. Nämnden har fått information från Försäkringskassan att konto har
blivit ändrat i enlighet med Nämndens uppmaning. Inga ytterligare åtgärder har
vidtagits.
Länsstyrelsen ser allvarligt på att en ställföreträdare har, som det verkar, styrt
huvudmannens ersättning förbi denne och att det inte uppmärksammats av nämnden
vid granskning av årsräkningar. Länsstyrelsen utgår från att nämnden har gjort en
noggrann lämplighetsbedömning av ställföreträdaren.

Granskade akter
Godmanskap för ensamkommande barn: Akt nr 2355
Förmynderskap: Akt nr 2058
Godmanskap: Akt nr 2091,2161,2293,2196 (bevakarättochsörjaförperson),

2344, 2352
Förvaltarskap: Akt nr 2280, 1980 (bevaka rätt och förvalta egendom), 2272

Generella synpunkter
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning, i
förekommande fall ankomststämplade, försedda med aktbilage-och aktbeteckning
samt diarieförda på dagboksblad. N ateringarna på dagboksbladet bedöms uppfylla
kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen. Ankomst av årsräkning,
granskning av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata
händelser.
Kritik
Akt nr 2293. Tingsrätten anordnade godmanskap för huvudmannen den 29
december 2017. Det framgår inte, varken av dagboksbladet eller av akten, att det
har kommit in någon tillgångsförteckning. Det har inte heller kommit in någon
årsräkning för tiden den 29 december 2017- 31 december 2017. Även sluträkning
från god man nummer ett, för tiden den l januari 2019- 15 maj 2019, saknas i
akten. Enligt 14 kap l § föräldrabalken ska gode män inom två månader efter
förordnandet lämna en förteckning till överförmyndaren över den egendom som de
förvaltar. Förteckningen ska avges på heder och samvete. Enligt 14 kap 15 §
föräldrabalken ska gode män före den l mars varje år i en årsräkning till
överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som
har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen ska avges på heder och
samvete. Enligt 14 kap 18 § föräldrabalken ska, om en god mans uppdrag har
upphört, den som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en
sluträkning till överförmyndaren beträffande egendom som har stått under hans eller
hennes förvaltning. sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen
under det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde. Räkningen
ska avges på heder och samvete. Av granskningen framgår vidare att det inte finns
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någon notering, varken på dagboksbladet eller i akten, om att
redovisningshandlingarna överlämnats till god man nummer två för granskning.
Enligt 16 kap 8 § föräldrabalken ska, sedan överförmyndaren har granskat gode
mannens sluträkning, räkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar
enligt 15 kap 3 och 8 §§som förvaras hos överförmyndaren lämnas över till den som
är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Länsstyrelsen anser att
Överförmyndarnämnden ska ges kritik för de brister som angetts ovan.

Akt nr 1980. Tingsrätten anordnade förvaltarskap för huvudmannen den 20 januari
2016. Tillgångsförteckning inkom den11mars 2016, aktbilaga 21. Det framgår
emellertid inte att förteckningen är granskad av Överförmyndarnämnden. Enligt 16
kap 3 § föräldrabalken ska överförmyndaren granska förvaltares verksamhet med
ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och
uppgifter angående förvaltningen som har lämnats. Enligt 16 kap 4 §föräldrabalken
ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd granskning på förteckningar,
årsräkningar, sluträkningar och handlingar enligt 15 kap 3 och 8 §§.Länsstyrelsen
anser att Överförmyndarnämnden ska ges kritik för bristen.

Akt nr 2058. Nämnden underrättades om utbetalning av försäkringsmedel
överstigande 8 prisbasbelopp den 8 april 2016. Någon anmodan om förteckning
skickas inte ut. Den 17mars 2017 påminns om att årsräkning ska lämnas in.
Årsräkning och förteckning kommer in den l O april 2017. Årsräkning för 2018 som
granskades utan anmärkning enligt dagboksblad den 27 augusti 2019 saknar
anteckning om det på själva årsräkningen. Enligt 13 kap 3 §föräldrabalken ska
förmyndare inom en månad efter det att omyndigs tillgångar överstigit 8
prisbasbelopp lämna in en förteckning. Nämnden borde ha påmint om förteckning i
slutet av maj 2016. Enligt 16 kap 4 §föräldrabalken ska överförmyndaren göra
anteckning om verkställd granskning på årsräkningar. Länsstyrelsen anser att
Överförmyndarnämnden ska ges kritik för bristerna.

Akt nr 2272. Årsräkning för 2018 kom in den l mars 2019. Den lO oktober 2019
begärs komplettering av årsredovisningen. Den 28 oktober 2019 påminns
ställföreträdaren att komma in med komplettering. Komplettering till årsräkningen
kommer in den 6 november 2019 och den 21 november 2019. Kompletteringen
synes inte varit fullständig utan den 2 april 2020 skickas en ny begäran om
komplettering av årsräkning 2018. Påminnelse om den kompletteringen skickas den
6 maj 2020. Förvaltaren kommer den 19 juni 2018 in med en låneansökan/ansökan
om uttag från spärrat konto där denne samt 2 anhöriga Önskar låna ett fastställt
belopp av huvudmannen utan ränta. Någon säkerhet är inte aktuell. Den 17 juli
2018 kommer en komplettering till låneansökan. skillnaden torde vara att ränta är
aktuellt och lånen ska vara återbetalda inom l o år. skuldebrev kommer in den 6
augusti 2018. I komplettering av årsräkning 2018 den 2 april2020 framförs att
medgivande tilllån inte beslutats av överförmyndarnämnden samt att begärda
kompletteringar har inte kommit in. Överförmyndarnämnden informerar vidare att
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den kommer att granska detta närmare och vidta åtgärder. Länsstyrelsen uppfattar
informationen som att lånet eller lånen faktiskt genomförts trots avsaknad av
medgivande vare sig tilllån (placering av huvudmannens tillgångar) eller uttag från
spärrat konto. En förvaltare har inte rätt att företräda den enskilde om det uppstår
fråga om rättshandling mellan den enskilde å ena sidan och förvaltaren eller någon
han eller hon företräder på den andra, se 12 kap 8 § 2 st föräldrabalken . Förvaltaren
synes ha företrätt den enskilde och sig själv samt anhöriga samtidigt vilket av det
ovanstående framgår inte är möjligt. Det finns ingen uppgift i akten om att någon
uppmärksammat denna detalj. Överförmyndarens samtycke krävs för placering av
huvudmannens medel på så sätt som föreslagits i ärendet, 14 kap 5 och 6 §§
föräldrabalken . Överförmyndarnämnden ska se till att handläggning av samtycke till
att låna ut pengar och att granskningen av redovisningshandlingarna sker så snabbt
och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (se 9 § förvaltningslagen
[2017:900]). En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl
viktig för huvudmannen som annars kan riskera att dennes personliga eller
ekonomiska förhållanden försämras. Eftersom förvaltaren är förhindrad att företräda
huvudmannen i avtal med sig själv borde en god man enligt 11 kap 2 §
föräldrabalken utsetts för huvudmannen. Länsstyrelsen kan inte se att något hänt i
låneansökan sedan augusti 2018. Kompletteringar till årsräkningar bör begäras
tidigare än drygt sju månader efter den kommit in. När kompletteringar kommit in
bör de kontrolleras att de i sin tur innehåller det som efterfrågats. Är de inte
kompletta bör nämnden agera i samband med att kompletteringen kommer in och
inte drygt fyra månader senare. Överförmyndarnämnden får kritik för ovanstående
brister.

övriga påpekanden
Akt nr 2091. Tingsrätten anordnade godmanskap för huvudmannen den 18 oktober
2016. Det framgår inte, varken av dagboksbladet eller av akten, att huvudmannen,
som betalar arvodet, underrättats om arvodesbeslutet den 7 juni 2018, aktbilaga 25,
och arvodesbeslutet den 22 maj 2019, aktbilaga, 28. Övriga arvodesbeslut har
huvudmannen underrättats om. Enligt 33 § första stycket förvaltningslagen ska, en
myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende, så snart som möjligt underrätta den
som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart
obehövligt.

Akt nr 2344. Årsräkning för 2O18 kom in den 27 februari 2O19. Den granskades
utan anmärkning den 14 oktober 2019. Det är av vikt för tillsynen att årsräkningar
granskas inom rimlig tid, även om ställföreträdaren inte yrkar på ersättning.
Akt nr 2196. Tingsrätten beslutar om godmanskap för förvalta egendom, bevaka
rätt och sörja för person den 15 juni 2017. Huvudmannen accepterar inte
godmanskap för förvalta egendom vilket därför tas bort av tingsrätten den 17
oktober 2017. År 2018 och 2019 kommer inte någon redogörelse in för hur
ställföreträdaren fullföljt sitt uppdrag rörande bevaka rätt och sörja för person. Den
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20mars 2020 önskas redogörelse och den 29 april påminns om redogörelse.
Länsstyrelsen rekommenderar att redogörelse tas in varje år även i de fall där
skyldighet att lämna årsräkning inte föreligger, se Länsstyrelsernas rekommendation
på sidan 8 i Nationella riktlinjer för förordnade ställföreträdares redovisning.

Akt nr 2352. Årsräkning för 2018 saknar skulder på årsräkningen. Det finns heller
ingen hänvisning till någon bilaga. Det finns dock ett utgående skuldsaldo löst i
årsräkningen. Komplettering av årsräkning har gjort i två omgångar. Av 14 kap 15 §
föräldrabalken framgår att skulder ska redovisas i årsräkningen vid början och slutet
av den period som redovisas. Det är uppgifter som ska anges på heder och samvete.
Nämnden bör tillse att ställföreträdarens undertecknande på heder och samvete
täcker samtliga uppgifter som ska anges i en årsräkning.

Protokollet har upprättats av länsassessorn Fredrik Östensson och justerats av
länsassessorn Ulf Andersson. Handlingen har bekräftats digitalt.

Bilaga:
1. Frågor inför inspektionsbesök 2020

Kopia till:
Justitieombudsmannen, JOkanslil @ jo . e
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun
Kommunens revisorer i Ängelholms kommun

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www .lansstvrelsen. se / dataskvdd.
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Överförmyndarverksamhet
Frågor inför inspektionsbesök 2020

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utrorliga svar
eftersom de utgör underlag ror det inledande samtalet vid
inspektionsbesöket. Rutorna "växer" efter hand som de fylls i.

el ho lm

1. Myndighetens organisation
l. l Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan
Länsstyrelsens inspektion 2019, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters
namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte
skickats in till Länsst relsen tidi are . (19 ka 5 § 5 st föräldrabalken.)
Rainer Jakobsson avgick janauri 2020 och ersätts av Carin Roos
1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder:
11

l. 3 Överförmyndare och överrormyndarens ersättare: Om det skett
förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2019, ange ny
överförmyndares/ ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande
och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st
föräldrabalken.)

1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad:

l-

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

20515 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx

010-224 11 00

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen .se/skane

291 86 Kristianstad

O Boulevarden 62 A
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1.5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter
Länsstyrelsens inspektion 2019 ange namn och datum för sista arbetsdagen.
Ida Harleflo
T orben Kolnig
Emma Persson, föräldraledig sedan oktober 2019

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion
2019 ange namn, utbildning/bakgrund/ erfarenhet och anställningsdatum.
Clara Kampe, nyutexaminerad jurist 2019, föräldravikariat sedan augusti 2019-

1. 7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter
avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
-Ida Harleflo, 95 %(anställd på 100 %). Ida Harleflo har fokus på ensamkommande
samt övrig administration på kontoret utanför det typiska överförmyndarområdet
ex. digitalisering och ekonomi.
- Clara Kampe, 100 %. ClaraKampetar just nu huvudansvaret som sekreterare i
nämnden och även tingsrättförhandlingar.
-Torben Kolnig, 100%, Torben Kolnig har huvudansvaret för rekrytering av nya
ställföreträdare.
Samtliga handläggare utför alla förekommande arbetsuppgifter såsom löpande
handläggning och beslut enligt delegationsordning, granskning av redovisningar,
utbildning av nya och gamla ställföreträdare och information till andra
verksamheter.

l. 8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som
tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef.
J

Nämndskansliet, Mats Ulfwinger
1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter:

J 2,95
1. 1O Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t. ex. arbetstoppar
sedan Länsstyrelsens inspektion 2019, ange namn, tjänstgöringsperiod,
ifter :
tjänst örin s ad och huvudsakli a arbetsu
Gunnel Johansson, oktober 2019 40%- granskning redovisningar
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Anna-Klara Strandvad, mars 2020 50%- granskning av redovisningar
1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie
överförmyndare/ tjänsteman?
Handläggarna tar semester växelvis. Vid sjukdom och annan frånvaro öppnas post
och akuta ärenden handläggs av personal på enheten som har kännedom/kunskap
om verksamheten. Blir det mer permanent frånvaro har det tagits in vikarie.
1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/
överfönnyndarnäm nder , i så fall vilka?
Ja. Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv,
Halmstad. Nätverksträffar två ggr r ligen.
l. 13 Samorganisation och annan samverkan
a) Förekommer samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation, med andra
överförmyndare/ överförmyndarnäro nder, i så fall vilka?

l nej
b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på
samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan,
med andra överförrn n dare / överförrn ndarnämnder, i så fall vilka?
nej
2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

2. l Redogör för vilka utbildningar l fortbildningar som nämndsledamöterna/
överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens
inspektion 2019:
Nämndsledamöter:
Carin Roos:
-Grundkurs för överförmyndarverksamhet- SKR
Tjänstemän:
Clara Kampe:
-Grundkurs för överförmyndarverksamhet- Jan Wallgren
- Överförmyndarnyheter 2020, Lund
Ida Hadeflo:
- FSÖ:s överförmyndardagar i Karlstad
Torben Kolnig:
- FSÖ:s överförmyndardagar i Karlstad
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2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan
Länsstyrelsens insp ktion 2019, ange anledningen till detta.

2. 3 Redogör för vilka utbildningar l fortbildningar som planeras framöver för
nämndsledamöterna/ öv rförm rndaren, ersättaren och tjänstemännen:
Oklart i dagsläget.
3. Mottagnings-, besöks- och telefontider m.m.

b) Är överförmyndarens/ överförmyndarnämndens lokaler för besök och möten
tillgängliga för rörelsehindrade?

Telefontid måndag-fredag l O. 00-12.00
3.3 W ebb och mejl
a) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden information på kommunens
webbplats?

l Ja
b) Har överförrn

Ja
c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga personuppgifter till
och från överförrn ndaren/ överförrn ndarnämnden?
Nej
4. Verksamhetens omfattning

Om ni rapporterat överförmyndarstatistik avseende verksamhetsåret
2019 tilllänsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt.
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4.1 Ange antalet kommuninvånare:

4. 2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 20 19?
Ensamkommande barn:
Godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§ föräldrabalken:
Godmanskap enligt 11 kap 4 §föräldrabalken:
4.3 Hur många förvaltar ·kap var aktuella den 31 december 2019?

4.4 Hur manga förmynderskap var aktuella den 31 december 2019?
Totalt antal:
-Varav med kontrollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:
4.5 Hur många ärenden har påbörjats och avslutats under 2019:
Antal nya ärenden:
Antal avslutade ärenden:
5. Granskning

5.2
a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den l mars vid senaste
inlämningstillfållet?

b) För hur många av dessa hade anstånd b viljats?

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de
inte inkommit med årsräkning i rätt tid?

l Ännu oklart
5.3

6(10)

Länsstyrelsen
Skåne

Dnr 203-11894-2020

Bifoga överförmyndarens/ överförmyndarnämndens rutiner eller checklistor för
·ansknin av års- och sluträknin ar .
b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/ -nämnden följer upp redovisade skulder i
förteckning och årsräkning.
STF redovisar i årsräkning, vi följer upp så att skulderna inte ökar i värde utan
betalas av i rimlig takt.

d) Hur säkerställer myndigheten att samtliga ställföreträdarskap där årsräkning ska
es in, över tid blir föremål för dju are ransknin än s.k. rimli hets ransknin ?
20 % djupgranskas varje år, efter huvudmannens födelsedatum
e) Hur stor andel av år sräknin arna blir föremål för dju

under ett år?

20 %
5.4 När var flertalet av årsräkningarna avseende inkomståret 2018 (och i
förekommande fall 20 19) granskade?
2018: 31 augusti

2019: inte ännu

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad?
För inkomståret 2018:
2019-12-15
För inkomståret 2019 (i förekommande fall):

5. 6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna
sluträkningar? (Från inkommen sluträkning till granskad !uträkning)
J

5o
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S. 7 Bifoga eller beskriv myndighetens rutiner för överlämnande av
redovisningshandlingar m.m. enligt 16 kap 8 §föräldrabalken, till behörig
mottagare.
Avslutat ärende - skickar originalhandlingar rekommenderat till dödsbo eller
huvudman
Vid byte - kopior på originalhandlingar till ny STF med möjlighet att komma in och
granska originalen i stadshuset.
Allt skickas rekommenderat för att treårsfristen ska kunna löpa.
Ensamkommande ungdomar utan PUT kan ej hämta ut rekommenderad post, då får
de komma in till stadshuset och kvittera handlingarna.

S. 8 Bifoga rutin/ checklistor eller redogör för hur myndigheten granskar hur
uppdragen att bevaka rätt och sörja för person genomförs (se 12 kap 2, S och 9 §§
föräldrabalken).

I samband med att årsräkningen lämnas in ska ställföreträdare även fylla i en
redogörelseblankett avseende främst bevaka rätt och sörja för person.
Bifogar vår redogörelseblankett
S. 9 Beskriv eller bifoga rutin/ checklista och bifoga i förekommande fall
frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens årliga särskilda granskning av

förvaltarskap (se S § 2 st förmynderskap sförordningen).
Skickar ut blanketten "Omprövning av förvaltarskap, där förvaltarna får redogöra för
huvudmannens situation och om någonting har förändrats under året som kan
föranleda en förändring.
Bifogar formulär för omprövning
6. ställföreträdare
6. l Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräck !i

stort?

N ej, alltid svårt att hitta ställföreträdare till de tyngre uppdragen

6.2
a) Hur rekryteras ställföreträdare?
Via formulär på kommunens hemsida, genom annons i tidningen för nyinflyttade till
kommunen, via tidningsartiklar och Facebook samt via befintliga ställföreträdare.
b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t. ex. till
mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2019?
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Vi har skickat ut brev till psykmottagningar i närheten
c) Vilka aktiviteter planeras för att rekrytera lämpliga ställföreträdare under 2020?
Se a)

6.3 Bifoga eller redogör för myndighetens rutiner för kontroll av nya
ställföreträdares läm )li h t? (11 ka 12 § 2 st föräldrabalken).
Kontroller hos Socialen, Kronofogdemyndighet n samt belastningsregistr
6.4 Bifoga eller redogör för myndighetens rutiner för återkommande kontroller av
ställföreträdares lämplighet. JO har i beslut den 14 december 2009 (Dnr 21952008) påtalat att återkommande registerkontroll bör genomföras, även av
ställföreträdare som inte får ett nytt uppdrag.
Görs årligen av alla aktiva ställföreträdare. Brukar ha en sommarjobbande ungdom
som går igenom dessa i juni varke år.
6.5 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som
har flest uppdrag?
116, nästa har 11
6.6
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation/kommunal
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god man eller förvaltare?

l nej
b) I hur m nga ärenden i så fall?

l6. 7 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndarverksamheter.
Inledande personlig informationsträff är obligatorisk. När ställföreträdaren har blivit
förordnad får denne en informationsskrift som har upprättats av
Överförmyndarnämnden. De får även handboken "God man och förvaltare - en
handbok" skriven av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt i vilken det även finns en
webbutbildning att tillgå.
De får utbildning inför årsredosvining och kan gå en grundläggande
juridikutbildning.
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6.8 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens
inspektion 2019? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i
samarbete med andra överförmyndar-verksamheter.
De har fått utbildning inför årsredovisning samt en grundläggande juridikutbildning.

6.9 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas
under det kommande året.
Ev. juridik fortsättning samt kontakt med extern föreläsare. Svårt att planera i
dagsläget.
I januari erbjuds en utbildning för upprättande av årsräkning. ställföreträdarna
informeras även fortlöpande på överförmyndarnämndens webbsida. I januari bjuds
ställföreträdarna in till frågestunder i forma av "öppet hus" vid tre olika tillfållen för
att få hjälp med sina årsräkningar eller andra frågor
6.10 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne
inte skött sitt uppdrag- sedan Länsstyrelsens inspektion 2019? I förekommande fall,
u
e ·und n för entledi ande och antal up dra :
Ja, samma person som misskött tre uppdrag, återkommande ej lämnat in
redovisningar.
7. Övrigt

7. l Ange om det är några specifika frågor ni vill ta upp med Länsstyrelsen i samband
med inspektionen.

ln j
7. 2 Har det sedan förra inspektionstillfållet skett något i övrigt som Länsstyrelsen
som tillsynsmyndigh t bör känna till?

l nej
ifterna:
Ida Harleflo, 0431-468163, ida.harleflo@engelholm.se
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För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www . lansstyrelsen . se/ dataskydd.
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Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-20
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020-05-20, kl. 08.00-09.00

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Lis s Böcker (C), 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:e vice ordförande

Ersättare:

Linda Persson (KD)
Asa Larsson (S)
Eric Sahlvall (L)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Lilian Eriksson, kommundirektör
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef
Eva Sturesson, stadsjurist
Filippa Kurdve, t. f. chef Hälsa§
Björn Klemedsson, verksamhetschef Hälsa §
Paragrafer: 54-59

Utses att justera:
sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-20

Datum för anslags uppsättande:

2020-05-28

Datum för anslags nedtagande:

2020-06-95 l q

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift

c& ~ .fL__ locJ..J_~
Linda Wahlström

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-05-20

§54

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.

~steri'.;ersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-05-20

§ 55

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:

1. Föredragningslistan godkänns.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-05-20

§ 56

Aktuell lägesbild
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
6 maj 2020.

ns signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-05-20

§ 57

Lägesrapport från huvuduppdrag Hälsa
T.f. chef Hälsa Filippa Kurdve och verksamhetschef Björn I<lemedsson informerar
nämnden om hur verksamheten hanterar den uppkomna situationen med att Covid-19smitta påträffas på ett boende för äldre i Ängelholms kommun sam hur verksamheten i
övrigt fungerar avseende tillgång till skyddsmaterial, bemanningssituationen m.m.

Utdragsbestyrkande

l

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-05-20

§ 58

Fortsatta åtgärder för att stärka företagens likviditet med
anledning av earonautbrottet
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden fattade den 18 mars beslut om vissa åtgärder för att stärka
företagens likviditet med anlednings av Coronautbrottet. Det beslutet var tidsbegränsat till
den 18 maj 2020 varför ärendet tas upp för nytt ställningstagande på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Krisledningsnämnden den 18 maj 2020
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att ge företag som så önskar anstånd med att betala redan utsända kundfakturor från

kommunen,
att utfårdandet av nya kundfakturor till privata företag fryses fram till och med 31 augusti
2020,
att förtydliga att delegationen till ekonomichefen i det uppkomna läget även innefattar en
generell förlängning av betalningstiden avseende kundfakturor för de företag som så
önskar,

att uppmana AB Ängelholmshem att omgående se över betalningstiden och möjligheten
att lämna anstånd för betalningar avseende lokalförhyrrungar till företag i enlighet med
Svenskt Näringslivs önskemål,
att uppdra åt Kommunstyrelsen/Servicestöd att korta ner betalningstiden avseende
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta,

att uppdra åt Kommunstyrelsen/Servicestöd att lämna information till organisationen att
tillämpa ett generöst förhållningssätt vid inställda konferenser, föredrag, resor etc,
exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.
att samtliga beslut ovan gäller fram till den 31 augusti 2020.
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-05-20

§ 59

Kommunikation
Krisledningsnämnden diskuterar med kommunikationschefen om kommande
ko mmunika tionsbehov.

~mter~ersons signatur

U t drags bestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 124

Dnr. KS 2018/321

Svar på medborgarförslag om att sätta en skylt/monument
vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för
Koenigsegg
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar i sitt medborgarförslag att Ängelholms kommun uppför en skylt
eller monument vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för Koenigsegg.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 6 april 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

BREV

1 (1)
Diarienummer

2020-06-09

KS 2018/ 321

T ony Johansson

Svar på medborgarförslag om skylt vid E6

Hej och tack för ditt medborgarförslag!
I ditt medborgarförslag önskar du att Ängelholms kommun ska ta fram skylt/monument som visar
att Koenigsegg finns i Ängelholm.
Koenigsegg är ett viktigt företag för Ängelholms kommun som vi är stolta över att ha i kommunen.
I grunden har kommunen att utgå från likställighetsprincipen enligt Kommunallagen 2 kap 3§ vid
behandlingen av medlemmarna i kommunen om inte sakliga skäl talar för något annat.
Kommunens stöd till näringsverksamhet regleras i kommunallagen 2 kap 8§. I denna paragraf anges
att kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt stödja näringslivet i kommunen. Sådana
insatser kan exempelvis vara att tillse att det ftnns tillräckligt med mark för näringsverksamhet i
kommunen.
När det gäller individuellt inriktat stöd till ett enskilt företag, som förslaget att sätta upp en
skylt/ monument får anses som, får detta ske endast om synnerliga skäl föreligger, vilket jag inte
bedömer finns i detta fall.

Med vänlig hälsning

x;~
Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

ÄNGELHOLMs KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431-870 00
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Till
Ängelholms kommun
Medborgarförslag
262 80 ÄNGELHOLM

Medborgarförslag
Från:

)

jTony Johansson

Namn:
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
E-postadress:

Förslaget i korthet:
Uppförande Av skylt/Monument vid E6 för att belysa Koenigseggs hemvist i Angelholms kommun

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2):
Koenigsegg bygger bilar i Angelholm av absolut världsklass vilket nyligen visat sej i ett antal prestige fyllda världsrekord
Frågan är om de finns ngt som ens kommer i närheten av den PR det ger till hela kommunen . och då inte bara inom
Sveriges gränser utan faktiskt globalt
Det är något vi ska vara väldigt stolta för
Detta är ngt som det oförklarligt är väldigt "tyst" om i marknadsföringen av koll'munen

Jag tycker:
Att : Ängelholms Kommun skulle både visa sin uppskattning samt dra nytta av detta i sin profilering
Att : Med Koenigseggs Samtycke/hjälp sätta upp ngt kanske i form av en "Bil på stolpe" vid E6 som belyser detta faktum
för passerande Trafikanter. (Typ Saab planen vid E4 Linköping)
Kanske med ngn lämplig text" Angelholm home of Worlds fastest productian ear" eller liknande.
Att säga att detta inte går pga orättvisa/ otillbörlig sponsning/ reklam osv håller enligt mitt tycke inte
Det finns flera liknande projekt runt om i Sverige i kommunal regi/samarbete både digitala skyltar som gör reklam för

.

.

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning):
Här följer några länkar:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkopinglflygplan-pa-pelare/
https://www.jnytt.se/article/nya-skyltar-valkomnar-bilister/

(se bilden på budskap om nu reklamspöket kommer upp)

Det går säkert att hitta fler.
Detta förslag ska INTE blandas ihop med de pågående planerna på digitala info skyltar!

J ag godkänner att Ängelholms komml.m lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se.

Ort och
datum:

Underskrift:

lÄngeihoim 20180404
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l Skriv ut formulär l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 126

Dnr. KS 2018/724

Svar på medborgarförslag om införande av LIS
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen bör peka ut LISområden, d v s områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge år 2018. Motiveringen
till förslaget är att landsbygden kan utvecklas om kommunen inför LIS-områden.
Därefter har ett ordförandeförslag om LIS-områden skrivits fram i
samhällsbyggnadsnämnden, som den 14 januari 2020 tog beslut om att föreslå
kommunfullmäktige besluta att genomföra ett tematiskt tillägg till översiktplanen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun,
daterat 12 maj 2020.
Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 12 maj
2020.
Medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 22 september 2018.
Tematiskt tillägg till översiktsplan – LIS-områden, dnr 2020/63.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
att översända svar på medborgarförslag till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

(1)

Ängelholms
kommun

BREV

Diarienummer

2020-06-09

2018/724

Mats Gunnar Eriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg
0431-87000
Robin.holmberg@engelholm.se

Svar på medborgarförslag om ;nförande av LIS; Ängelholms kommun
Vi ber om ursäkt för att du fått vänta på svar på frågan om införande av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge, s k LIS-områden, i Ängelholms kommun.
Kommunen kan i en översiktsplan, en fördjupad översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till
översiktsplan peka ut LIS-områden. Möjligheten att peka ut LIS-områden gäller dock inte för hela
landet. LIS-områden kan inte pekas ut utmed kusten, vid större sjöar eller i och i närheten av
tätorter. Frågan om LIS-områden diskuterades i samband framtagandet av kommunens
översiktsplan 2035, vid det tillEliilet valde kommunen att inte peka ut LIS-områden.
Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden har skrivit fram ett förslag om att ta fram ett tematiskt
tillägg till översiktsplan för att peka ut LIS-områden i kommunen. Det togs upp för behandling i
kommunstyrelsen den 6 maj 2020. Kommunstyrelsen tog då beslut om att överlämna ärendet till
budgetberedningen och det kommer därmed att hanteras i budgetarbetet inför år 2021.

Med vänlig hälsning

~ ~~~
Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm. se
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Chefsstrateg
Lena Åström
0431-468152
lena.astrom@engelholm.se
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen bör peka ut LIS-områden,
d v s områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge år 2018. Motiveringen till förslaget är att
landsbygden kan utvecklas om kommunen inför LIS-områden.
Därefter har ett ordförandeförslag om LIS-områden skrivits fram i samhällsbyggnadsnämnden, som
den 14 januari 2020 tog beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra ett
tematiskt tillägg till översiktplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 12
maj 2020.
Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 12 maj 2020.
Medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 22 september 2018.
Tematiskt tillägg till översiktsplan – LIS-områden, dnr 2020/63.
Utredning
Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
s k LIS-områden. Inom LIS-områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid
prövning av dispenser och vid upphävning av strandskydd. Syftet är att långsiktigt stimulera den
regionala och lokala utvecklingen. Behovet av att stimulera en sådan utveckling finns främst i
landsbygdsområden som inte ligger i närheten av större tätorter.
Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska t ex kunna bidra till att
skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas fler butiker eller offentlig
service på landsbygden. Exempel på åtgärder som kan få dispens inom LIS-områden är:




En turismanläggning där tillgång till strand eller vatten är en förutsättning, eller åtminstone en
avsevärd fördel.
Livsmedelsförädling där tillgång till vatten krävs, t ex fiskodling eller fiskförädling.
Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen eller få bättre lönsamhet.

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
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Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i ett område så att kommersiell och offentlig
service ska kunna finnas kvar.
Om dispensen gäller ett enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område är kravet istället
att huset ska byggas i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Möjligheten att peka ut LIS-områden gäller inte för hela landet. Längs med kusterna, kring större
sjöar och i närheten av tätorter finns begränsningar för att peka ut LIS-områden. Enligt
länsstyrelsen, som är vägledande gällande LIS-områden, ska kommunerna utgå ifrån SCB:s definition
av tätorter med någon form av servicefunktion. Med tätort avses, enligt SCB, sammanhängande
bebyggelse med minst 200 invånare.
För Ängelholms del innebär det att LIS-områden inte kan pekas ut utmed kusten samt inte i eller i
närheten av tätorterna Björkhagen, Hjärnarp, Lerbäckshult/Tullstorp, Magnarp, Margaretetorp,
Munka Ljungby, Skepparkroken, Strövelstorp, Svenstorp, Toarp/Tåstarp, Vejbystrand, Ängelholm
och Össjö.
LIS-områden kan enbart pekas ut i kommunernas översiktsplaner. Antingen i den
kommunövergripande översiktsplanen, fördjupning av översiktsplanen eller i ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Det innebär att plan- och bygglagens krav på samråd, granskning och antagande för
översiktsplaneringen även gäller vid utpekande av LIS-områden.
Utpekandet av LIS-områden ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna
upprätthålls, så att det fortfarande finns god tillgång till strandområden för allmänheten samt för att
bevara goda livsvillkor för djur och växter. LIS-områden får sammantaget enbart omfatta en
begränsad del av strandområden i kommunen. När kommunen pekar ut LIS-områden i
översiktsplanen ska kommunen även beakta behov av skydd mot olyckor, översvämning och
erosion samt se till att det finns tillräckligt underlag för att bedöma detta.
I samband med framtagandet av översiktsplan 2035 tog kommunen ställning till om LIS-områden
skulle pekas ut i översiktsplanen eller ej. Ängelholms kommun valde då att inte peka ut LIS-områden
i översiktsplanen och det inkom inte heller några önskemål om detta via synpunkter vid samråd eller
utställning av översiktsplanen. Kommunfullmäktige tog beslut om att godkänna Översiktsplan 2035
den 28 augusti 2017. Översiktsplan 2035 vann därefter laga kraft den 25 september 2017.
En ny lagstiftning om en utvecklad översiktsplanering införs i plan- och bygglagen fr o m den 1 april
i år. Enligt den ska kommunen ta fram en planeringsstrategi (istället för en aktualitetsprövning) de
första två åren under mandatperioden, d v s senast 24 månader efter ordinarie val. I
planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om kommunens översiktsplan är aktuell och ta
ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplan. Planeringsstrategin ska även ta ställning
till om en fördjupning av översiktsplan eller ett tematiskt tillägg till översiktsplan behöver tas fram.
Av Översiktsplan 2035 och kommunens bostadsförsörjningsplan framgår att Ängelholms kommun
ska planera för en förtätning i centralort och i större tätorter, att ny bebyggelse främst ska byggas i
ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-12

3 (3)
Diarienummer
KS 2018/724

kollektivtrafik- och stationsnära lägen. Det ligger i linje med regionala planer från Region Skåne och
strukturplan för Familjen Helsingborg. Av Översiktsplan 2035 framgår även att tillkommande
bebyggelse på landsbygden i första hand ska lokaliseras i närhet till befintliga samhällen och i andra
hand i direkt anslutning till befintlig landsbygdsbebyggelse. Till följd av detta har utredningsområden
för bostäder pekats ut i Översiktsplan 2035 bl a vid Nedre Århult, Ljungabolet och Äspenäs vid
Västersjön.
Att ta fram en ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan tar
både tid och medel i anspråk. Om beslut fattas om att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan
gällande LIS-områden behöver därför medel för detta avsättas i budget. Kostnaderna omfattar
framtagande av det tematiska tillägget till översiktsplanen, erforderliga utredningar, eventuellt
konsultstöd och övriga kostnader i samband med planprocessen.
Därutöver kan nämnas att Ängelholms kommun har genomfört en översyn av antalet styrdokument
i kommunen, på uppdrag av kommunstyrelsen den 14 augusti 2019. Till följd av översynen har nya
riktlinjer för styrdokument tagits fram, med ambitionen att minska ner kommunens styrdokument
till max 50 stycken.
Ordförandeförslaget från Samhällsbyggnadsnämnden om att ta fram ett tematiskt tillägg till
översiktsplan för att peka ut LIS-områden i kommunen togs upp i kommunstyrelsen den 6 maj
2020. Kommunstyrelsen tog då beslut om att överlämna ärendet till budgetberedningen och det
kommer därmed att hanteras i budgetarbetet inför år 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
att översända svar på medborgarförslag till förslagsställaren.

Lilian Eriksson
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab, Lena Åström.
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Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

180922-MEF-RI70
2018-09-22 10:29

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Mats Gunnar
Eriksson

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Bifoga fil till förslaget
Intyg

Införande av LIS i Ängelholms kommun
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en plan
som pekar ut områden där det kan vara lättare att få
strandskyddsdispens vid ansökan gällande byggnation av
hus eller anläggningar som gynnar utveckling av
landsbygden. I detta tillägg behandlas frågan om lämpliga
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS). Med strandnära lägen menas här områden inom
100 meter från sjö, vattendrag och kust.
Genom att införa LIS områden vid tex små bäckar kan
landsbygden utvecklas, tex nya bostäder byggas som det
är ont om i Ängelholms kommun.Som framgår av bif karta
så är det stora områden som det i pricip är byggförbud
på.
Ett flertal kommuner har infört LIS områden tex Vaggeryds
Kommun.
strandskydd.PNG
Ja
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 125

Dnr. KS 2018/344

Svar på Medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i
Hjärnarp
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 16 april 2018 om att bygga ny idrottshall i Hjärnarp.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 16 april 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

BREV

1 (3)
Diarienummer

2020-06-09

KS 2018/344

Anette Bengtsson

Svar på medborgarförslag om idrottshall i Hjärnarp

Hej och tack för ditt medborgarförslag!
I ditt förslag föreslår du att det ska byggas en ny idrottshall byggs i Hjärnarp.
Vi ber om ursäkt att du fått vänta på svaret.

2018 inleddes processen med ett planuppdrag där det ingick att ta fram en detaljplan som
möjliggjorde byggandet av en ny idrottshall i Hjärnarp.
I början av 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att den nya idrottshallen i Hjärnarp ska byggas
utifrån Västergårdshallen i Helsingborg som förebild. I samband med det beslutet lade man till att en
grusad bollplan om ca 5000 kvm bör flnnas nära hallen för att man ska kunna parkera vid större
event. Vidare kommer det flnnas möjlighet att samordna lokalen med ytor för föreningslivets behov
av kansli mm. I Västergårdshallen flnns balkonger vilket man inte bedömt vara aktuellt i Hjärnarp
utan i stället bör utrymmet omvandlas till förrådsytor under en läktare för ca 200 personer.
Den 6 maj 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om detaljplanen som möjliggör byggandet av
idrottshallen. Detta beslut tillsamman med tidigare beslut att bygga idrottshallen utifrån
Västergårdshallens om koncept samt beslut om budget innebär att processen nu kan gå vidare och
att hallen kan byggas.

ÄNGELHOLMs KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se
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Ängelholms
kommun

BREV

Diarienummer

2020-06-09

KS 2018/344

Anette Bengtsson

(OBS! Bilderna är exempelbilder och det slutliga resultatet av den nya idrottshallen kan se
annorlunda ut)

ÄNGELHOLMs KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Ängelholms
kommun

BREV
2020-06-09

Anette Bengtsson

Med vänlig hälsning

~~
Ordförande

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

3 (3)
Diarienummer

KS 2018/344

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-20

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Diarienummer
KS 2018/344

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om idrottshall i Hjärnarp
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 16 april 2018 om att bygga ny idrottshall i Hjärnarp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 16 april 2016
Utredning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att en ny idrottshall byggs i Hjärnarp.
2018 inleddes processen med ett planuppdrag där det ingick att ta fram en detaljplan som möjliggjorde byggandet av en ny idrottshall i Hjärnarp.
I början av 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att den nya idrottshallen i Hjärnarp ska byggas utifrån Västergårdshallen i Helsingborg som förebild. I samband med det beslutet lade man
till att en grusad bollplan om ca 5000 kvm bör finnas nära hallen för att man ska kunna parkera
vid större event. Vidare kommer det finnas möjlighet att samordna lokalen med ytor för föreningslivets behov av kansli mm. I Västergårdshallen finns balkonger vilket man inte bedömt vara
aktuellt i Hjärnarp utan i stället bör utrymmet omvandlas till förrådsytor under en läktare för ca
200 personer.
Den 6 maj 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om detaljplanen som möjliggör byggandet av idrottshallen. Detta beslut tillsamman med tidigare beslut att bygga idrottshallen utifrån Västergårdshallens om koncept samt beslut om budget innebär att processen nu kan gå vidare och att
hallen kan byggas.

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-20

Diarienummer
KS 2018/344

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren
Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
2 (2)

ÄNGELHOLMs
"-----"""-KOMMUN

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

180416-MEF-YB92
2018-04-16 10:55

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Annette Marianne
Bengtsson

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Intyg

Gymnastikhall Hjärnarp
Bygg en gymnastikhall i Hjärnarp i anslutning till skolan.
Den som finns idag rymmer barnen i åk 0-3 och är inte
renoverad på många många många år. Lägg den dyra
kostnaden för att bussa barnen (åk 4-9) till
Rantzowshallen, Munka eller Lingvallen på en ny hall
istället. Barnen får då mer tid och lugn och ro för
skolarbetet.
Ja

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 127

Dnr. KS 2017/778

Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och
omkring hamnområdet
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att försköna Ängelholm och göra staden mer attraktiv genom att
bygga bostäder i och runt hamnområdet och därigenom lämna jordbruksmarken orörd har
skickats in till kommunen i november 2017. Den 27 november 2017 beslutade
kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 30 april 2020
Beslut KF § 303, 27 november 2017
Medborgarförslag, inskickat 15 november 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på svar på medborgarförslaget och översända det till
förslagsställaren.
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

BREV

1 (1)
Diarienummer

2020-04-30

KS 2017/778

Joel Patrik Sumner

Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring
hamnområdet

Hej och tack för ditt medborgarförslag! Jag vill börja med att be om ursäkt att det dröjt så länge
innan du fått svar på ditt medborgarförslag.
Vi håller med dig om att bostäder i och omkring hamnar kan vara både attraktivt och mysigt. De
senaste årens fokus på klimatförändringar har dock visat att det ftnns många potentiella problem
med att bygga kustnära. Dagens lagstiftning innebär att man till exempel inte får bygga i områden
som riskerar att översvämmas i framtiden.
I Ängelholm har vi en översiktsplan som pekar ut vilka områden som är lämpliga att lägga ny
bebyggelse på. I översiktsplanen pekar vi på att det är viktigt att behålla kustområdena tillgängliga för
våra medborgare och hamnarna är inte utpekade som bostadsområden. Kombinationen av
ovanstående innebär att vi i dagsläget inte har för avsikt att bygga bostäder i hamnområdena.
Däremot arbetar vi aktivt med att hitta andra sätt att bevara jordbruksmarken, främst genom
förtätning. Här vill jag speciellt lyfta fram två projekt. stationsområdet är ett omvandlingsområde i
centrala Ängelholm där vi omvandlar ett industriområde till en ny stadsdel för framförallt bostäder.
Vi har även tagit fram en förtätningsstudie som ger fastighetsägare inspiration kring möjligheten att
förtäta inom redan befmtliga bostadsområden.

Med vänlig hälsning

~~
~
Ordförande kommunstyrelsen

ÄNGELHOLMs KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-30

Tf chef huvuduppdrag Samhälle
Pernilla Fahlstedt
0431- 46 89 78
pernilla.fahlstedt@engelholm.se

Diarienummer
KS 2017/778

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring
hamnområdet
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att försköna Ängelholm och göra staden mer attraktiv genom att bygga
bostäder i och runt hamnområdet och därigenom lämna jordbruksmarken orörd har skickats in
till kommunen i november 2017. Den 27 november 2017 beslutade kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 30 april 2020
Beslut KF § 303, 27 november 2017
Medborgarförslag, inskickat 15 november 2017
Utredning
Medborgaren föreslår att jordbruksmark ska lämnas orörd för kommande generationer och att
bostadsbebyggelse istället ska ske i och runt kommunens hamnområden. Förslagsställaren menar
att folk vill bo på platser som är trevliga, vackra och mysiga och att småbåtsområden i övriga delar av världen är attraktiva.
Ängelholms kommun har en översiktsplan som pekar ut vilka områden som kommunen vill utveckla bland annat avseende bostadsutbyggnad. Inget av hamnområdena pekas där ut som kommande bostadsområden.
I översiktsplanen anges även att tillgängligheten till kusten och vattenområdena ska bevaras för
kommande generationer och att den begränsade resurs som kusten utgör behöver balanseras mellan de olika intressen och anspråk som finns.
Området i och omkring hamnar kan, precis som förslagsställaren menar, vara attraktiva platser
för boende. På senare år har dock de pågående klimatförändringarna satt alltmer fokus på vilka
problem som kan uppstå om bebyggelse sker i havsnära läge. Det finns långtgående krav på att ny
bebyggelse inte får anläggas om det finns risk för nuvarande eller framtida översvämningar. Bedömningen är att det utifrån nuvarande kunskap inte är lämpligt att bygga bostäder i hamnområdena.
Förslagsställaren anger också att det är viktigt att bevara jordbruksmarken. Ängelholms kommun
har i sin översiktsplan tydligt pekat på att vi ska jobba med förtätning av tätorterna eftersom en
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-30

Diarienummer
KS 2017/778

förtätning bland annat sparar den viktiga jordbruksmarken. Ett led i detta arbete är omvandlingen
av Stationsområdet samt den förtätningsstudie som genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna förslag på svar på medborgarförslaget och översända det till förslagsställaren.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
Tf chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren

2 (2)

ÄNGELHOLMs
"-----"""-KOMMUN

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

171115-MEF-CV31
2017-11-15 23:53

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Joel Patrik
Sumner

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Bifoga fil till förslaget
Intyg

Ett vackrare Ängelholm
I stora delar av Europa och övriga världen bygger man
bostäder, både privata och allmännyttiga, runt omkring
sina städers småbåtshamnar. Varför då? Jo, av den enkla
anledningen att folk vill bo där det är som vackrast,
trevligast och mysigast. Men inte i Ängelholm, vår stad.
Nej vi väljer att bebygga på den finaste jordbriksmarken i
världen så att den aldrig mer kan brukas. Detta menar jag
är helt galet!
Mitt förslag är att låta jordbruksmarken vara för
kommande generationer. Försköna Ängelholm och gör
staden samtidigt mer attraktivt genom att bygga bostäder
i och runt hamnområdet.
Som tex i Frankrike, se bild.
IMG_2827.PNG
Ja

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 128

Dnr. KS 2019/587

Svar på Ängelholmsförslaget - Höj skatten och öka
elevpengen
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 14 november om att höja skatten och öka elevpengen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 10 mars 2020
Ängelholmförslag, 14 november 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Ängelholmsförslaget om att höja skatten och öka elevpengen. och publicera detta
beslut och motiveringen till beslut på engelholm.se som kommunstyrelsens svar till
förslagslämnaren
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via e-portalen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-10

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
info@engelholm.se

Diarienummer
KS 2019/587

Kommunstyrelsen

Svar på Ängelholmsförslag om att höja skatten och öka elevpengen
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 14 november om att höja skatten och öka elevpengen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 10 mars 2020
Ängelholmförslag, 14 november 2019
Utredning
Förslagsställaren föreslår att Ängelholms kommun höjer skatten och ökar elevpengen. Detta för
att mer resurser ska gå till skolornas verksamhet i kommunen.
Av kommunallagen 11 kap 5§ framgår att en kommun varje år ska upprätta en budget för nästa
kalenderår. I 11 kap 6§ kommunallagen framgår att det i budgeten ska anges vilken skattesats och
vilka anslag som gäller för kommande år. Före november månads utgång ska kommunfullmäktige
enligt 11 kap 8§ fatta beslut om budgeten för kommande kalenderår.
Motivering till beslut
Frågan lämpar sig bäst genom att ha en dialog med de politiska partierna och föra fram sin ståndpunkt den vägen.
Med bakgrund av ovanstående föreslås Ängelholmsförslaget att avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå Ängelholmsförslaget om att höja skatten och öka elevpengen och publicera detta beslut
och motiveringen till beslut på engelholm.se som kommunstyrelsens svar till förslagslämnaren
Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren via e-portalen
1 (1)

Ängelholms
kommun

Ängelholmsförslaget
Ärendenummer
Inskickat

191114-ANGELHOLMSFORSLAGET-UM45
2019-11-14 18:33

Förslag
Förslagsställare
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Direktlänk till förslag

Terese Crona Lindström
Höj skatten och öka elevpengen
Höj skatten och satsa på skolan - höj elevpengen
Vi behöver sluta spara på skolan och istället satsa. För att kunna
göra det kan vi behöva höja skatten.
Jag är förälder till barn på Villanskolan, som nu till jul blir tvungna
att låta pedagoger sluta för att kunna hålla budgeten. Jag håller inte
alls med om att dessa pedagoger skulle vara övertaliga och är
övertygad om att alla föräldrar till barn med särskilda behov, samt
nästan alla övriga föräldrar till barn på Villanskolan håller med mig.
Jag är orolig för att mina barn inte ska få den utbildning de har rätt
till och att de lärare och övriga pedagoger som jobbar kvar ska gå
sönder av stressen. Detta är inte ett problem som finns enbart på
Villanskolan. Många skolor och lärare i kommunen är hårt
ansträngda av en alldeles för snål budget.
Det går inte att spara på skolorna och tro att de samtidigt ska
leverera högre kvalitet.
Att satsa på våra barn är att investera i framtiden. Att spara på
våra barn leder bara till större utgifter för trasiga vuxna i framtiden.
Rekommenderad läsning:
http://tankesmedjanbalans.se/wpcontent/uploads/2018/06/Budgetgranskning-2018.pdf
https://tankesmedjanbalans.se/?s=%C3%A4ngelholm
https://eservice.engelholm.se/Citizen/Proposal#proposal/119

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 129

Dnr. KS 2019/547

Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en
hjärtsäker zon
Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande att Ängelholms kommun ska vara en så
kallad hjärtsäker zon. Förslagsställaren hänvisar till SIS (Svensk institutet för standarder)
22280000:2015. SIS är en ideell organisation som med hjälp av experter inom olika
områden tar fram standarder för olika ämnesområden.
Ängelholms kommun ser behovet av köpa in fler hjärtstartare framöver men inte att man i
nuläget har möjlighet att uppfylla standardens krav fullt ut. Syftet med standarden inom
detta område är god och det ligger i allas intresse att höja kvalitén och rädda liv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande Nämndkansliet, 31 mars 2020
Ängelholmsförslag om hjärtsäker zon, 13 oktober 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse Ängelholmsförslaget besvarat och publicera detta beslut och motiveringen till
beslut på engelholm.se som kommunstyrelsens svar till förslagslämnaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via e-tjänstportalen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-31

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-870000
info@engelholm.se

1 (2)
Diarienummer
KS 2019/547

Kommunstyrelsen

Svar på Ängelholmsförslag om hjärtsäker zon
Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande att Ängelholms kommun ska vara en så
kallad hjärtsäker zon. Förslagsställaren hänvisar till SIS (Svensk institutet för standarder)
22280000:2015. SIS är en ideell organisation som med hjälp av experter inom olika områden tar
fram standarder för olika ämnesområden.
Ängelholms kommun ser behovet av köpa in fler hjärtstartare framöver men inte att man i
nuläget har möjlighet att uppfylla standardens krav fullt ut. Syftet med standarden inom detta
område är god och det ligger i allas intresse att höja kvalitén och rädda liv.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndkansliet, 31 mars 2020
Ängelholmsförslag om hjärtsäker zon, 13 oktober 2010
Motivering till beslut
Varje enskild verksamhet inom Ängelholms kommun är ansvarig för den verksamheten som
bedrivs, i detta ansvar ingår att förhindra olycksfall och dödsfall. Av detta följer bland annat att
personal i tillräcklig utsträckning har kunskap om exempelvis HLR. Ängelholms kommun har
ett avtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst om brandskyddsutbildningar enligt lag till alla
verksamheter där HLR är en del.
I dagsläget finns 57 stycken hjärtstartare i Ängelholms kommun och placeringen av dem
framgår av hjartstartarregistret.se.
Det inkomna Ängelholmsförslaget rör en angelägen fråga och det finns i dag hjärtstartare inom
vissa kommunala verksamheter och i verksamheter som t ex. äldreboenden finns det alltid
personal som snabbt kan hjälpa till om så skulle behövas.
Ängelholms kommun ser behovet av köpa in fler hjärtstartare framöver men inte att man i
nuläget har möjlighet att uppfylla standardens krav fullt ut. Syftet med standarden inom detta
område är god och det ligger i allas intresse att höja kvalitén och rädda liv.
Arbetet för en hjärtsäker miljö i kommunens verksamhet, inklusive hjärtstartare kommer
fortsättningsvis att finnas med på agendan.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-31

2 (2)
Diarienummer
KS 2019/547

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

anse Ängelholmsförslaget besvarat och publicera detta beslut och motiveringen till
beslut på engelholm.se som kommunstyrelsens svar till förslagslämnaren

Lilian Eriksson
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren via Abou

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Ängelholms
kommun

Ängelholmsförslaget
Ärendenummer
Inskickat

191013-ANGELHOLMSFORSLAGET-FI84
2019-10-13 13:35

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn

Peter Åke Ola

Efternamn
Adress

Jonasson

Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil
Verifiera e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter kommer behandlas av
Ängelholms kommun i syfte att hantera och administrera mitt
Ängelholmsförslag samt för återkoppling. Den lagliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen är att ”utföra uppgift av allmänt
intresse”. Personuppgifterna kommer enbart behandlas av
Ängelholms kommun. Vid publicering av ditt Ängelholmsförslag är
det endast ditt namn som blir synligt för allmänheten på webben.
De lämnade uppgifterna blir dock en allmän handling hos
kommunen och kan komma att lämnas ut på begäran.

Förslag
Förslagsställare
Rubrik på förslaget

Peter Åke Ola Jonasson
Ängelholms kommun - en hjärtsäker zon
I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000:
Hjärtsäker zon - användning av hjärtstartare i offentliga och andra
miljöer utanför sjukvården. Målet är att göra fler arbetsplatser och
miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.
https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/medicinallmant/ss2800002015/

Förslag och motivering

2019 finns det i Ängelholms kommun kommunala arbetsplatser
och lokaler som saknar hjärtstartare, t.ex. Södra Utmarkens skola
och bibliotek! Anledningen är att kommunen inte tagit ett samlat
grepp i frågan utan överlåtit den till respektive chef att fatta beslut
om att köpa in en hjärtstartare. Ett köp som sedan drabbar
respektive budget. Detta beslut drabbar även Ängelholms
kommun som inte kan pressa priset - i form av mängdrabatter och
gemensam HLR-utbildning.
Syftet med förslaget är att rädda fler liv i Ängelholms kommun
genom att införa en hjärtsäker zon!

Direktlänk till förslag

Glöm inte att registrera varje hjärtstartare i Hjärttstartarregistret!
https://eservice.engelholm.se/Citizen/Proposal#proposal/42

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se
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