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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.
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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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VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLM

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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100,0

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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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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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

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
23
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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.
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Uppfyllt
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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
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20

1 – 5 sjukdagar

15

2018
2019

17
13

13
11

6- sjukdagar

10

8

8

6

25%

4

5
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4

9

5

4

0
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62 år
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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.

30

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
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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

38

29
30
31

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-

NOTER

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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Kommunkoncernen

Kommunen

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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Kommunkoncernen

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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Kommunen

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
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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.
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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.
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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

57

58

PLATS FÖR
REVISIONSBERÄTTELSE

59

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.
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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.

FAMILJE- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

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.

79

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

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.
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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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