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God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god 
ekonomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det bland annat att varje 
generation själv måste bära kostnaderna för den service och tjänster som den konsumerar. 

År 2013 fattade kommunfullmäktige 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. 

Att styra mot mål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning 
utgår kommunens ekonomi- och verksamhetstyrning 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 tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva 
genomförandet av verksamheten.  
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Kommunövergripande 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 statsbidrag. För 2018 föreslås 
att avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara 
positivt och lägst uppgå till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Målet bedöms inte bli uppfyllt. För 2018 prognostiseras ett positivt resultat om 13,5 mnkr, 
vilket innebär att resultatet blir 0,6 % av skatteintäkter och statsbidrag.  

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

nämnder. 

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Välfärdsnämnden (-8,5 mnkr), Kommunstyrelsen (-1,9 
mnkr), och Överförmyndarnämnden (-0,8 mnkr) prognostiserar negativa budgetavvikelser. 

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en 
åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Nämnderna har ännu inte tagit fram några åtgärdsplaner. I 
tjänsteutlåtandet till Uppföljning april kommer kommunstyrelsen föreslås besluta att 
nämnderna ska ta fram åtgärdsplaner. 

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd. 

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om 
såväl verksamhet som ekonomi. 

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse 
att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har 
vidtagits och resultatet av dessa. 

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och 
uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. 

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

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron ökade till motsvarade 6,81 % av 
arbetstiden under första kvartalet 2018 att jämföra med 5,83 % motsvarande period 2017.  
För helåret 2017 var sjukfrånvaron 5,14 %. 
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Verksamheternas måluppfyllelse 

Kommunen (kommunfullmäktige) har fyra övergripande mål: 

1. Medborgarfokus 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god 
miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. 
 

2. Effektiva verksamheter 
Arbeta för en långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. 
 

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

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

Till dessa kommunfullmäktigemål är kopplat 24 mål fördelade över nämnderna 
(Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden och Överförmyndar-
nämnden). Prognosen för helåret 2018 är att 13 mål helt uppfylls, 9 mål delvis uppfylls och 
att 2 mål ej uppfylls. 

 

Prognos för verksamheternas måluppfyllese 
antal mål 

 
 

  

1 1 

3 
4 

1 1 

3 

3 

3 
4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Kommun-
styrelsen

Välfärds-
nämnden

Myndighets-
nämnden

Överförmyndar-
nämnden

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt



   6 (26) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har mål som berör alla huvuduppdragen och Servicestöd. Av 
kommunstyrelsens 6 mål prognostiseras 3 mål bli helt uppfyllda och 3 mål delvis uppfyllda.  

Huvuduppdrag Lärande och familj 

Medborgarfokus 

För att öka kommunens tillgänglighet för medborgarna har Lärande och familj bland annat 
arbetat med att förbättra ansökningsförfarandet till försörjningsstöd. Dialog har förts 
mellan kundtjänst och försörjningsstödsenheten för att korta handläggningstiden. 
Utveckling av digitala tjänster pågår och under sommaren kommer en e-ansökan att testas i 
verksamheten. 

Effektiva verksamheter 

Det kan konstateras att försörjningsstöds ärenden har en mångfacetterad problematik. 
Samtidigt som arbetsmarknaden är god är det fler personer idag som står långt från 
arbetsmarknaden. De deltagare som finns på kommunens arbetsmarknadsenhet är i behov 
av mer stöd för att nå arbete eller studier. Målvärdena för andelen deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärder som antingen gått vidare till arbete eller till studier är uppfyllda. 
Även målvärdet för andelen kursdeltagare som vid årets slut slutfört sin kurs når målvärdet 
på 85 %. Antalet försörjningsstödsärenden har totalt sett minskat under året och 
kostnaderna är i jämförelse med andra kommuner låga. Genom att arbeta med 
arbetsmarknadsåtgärder som extratjänster finns möjlighet att hålla nere kostnaderna för 
försörjningsstöd. Detta gynnar den ekonomiska hushållningen för kommunen samtidigt 
som den sociala hållbarheten stärks. 

Huvuduppdrag Hälsa 

Medborgarfokus 

Utifrån målet har huvuduppdrag Hälsa prioriterat delaktighet och självständighet för 
brukarna, kvalité i fokus och vård i livets slutskede. 

Till dessa områden har en rad processer initierats. Exempelvis kommer biståndsbeslut 
gällande dagverksamhet för personer med demenssjukdom att införas efter sommaren. 
Huvuduppdrag Hälsa stärker också upp hälso- och sjukvårdskompetensen med dietist för 
att än mer kunna förebygga risk för undernäring. En översyn görs också av den fysiska 
miljön vid särskilda boenden, dels ses invändiga inventarier över och en utredning är 
initierad för gröna rum. Förslag på nya kvalitetsdeklarationer har tagits fram i samverkan 
mellan huvuduppdrag Hälsa, pensionärsrådet och politiker från beredningen för omsorg. 
Införandet av konceptet Ung omsorg kommer att sätta en guldkant på tillvaron för våra 
äldre på särskilda boenden. 

Effektiva verksamheter  

Utifrån målet har huvuduppdrag Hälsa prioriterat att arbeta med digital transformation 
exempelvis e-tjänster, effektiva arbetsprocesser och välfärdsteknik. Nya lagar, föreskrifter, 
avtal och överenskommelser som kräver effektivare processer samt en budget i balans.  

Implementeringen av digitala nycklar pågår, vilket kommer att innebära tidsbesparingar för 
personal som inte längre behöver lämna och hämta fysiska nycklar i grupplokaler. Vidare 
kommer hjälpmedelslager att ses över för att optimera hjälpmedelsförsörjningen. 
Huvuduppdraget utvecklar också kontinuerligt sitt arbetssätt med flexibla lösningar med 
anledning av att ny lag vid utskrivning från slutenvården kräver snabbare hemgång efter en 
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sjukhusvistelse. Det pågår även ett utvecklingsarbete tillsammans med planerarna inom Bo 
bra hemma i syfte att optimera logistiken kring vård och omsorg som ska utföras hos alla 
brukare.  

Medskapande medarbetare 

Utifrån målet har huvuduppdrag Hälsa prioriterat ett hållbart arbetsliv genom ökad 
frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro. Arbeta med marknadsföring av äldreomsorgen och 
hur vi bär budskapet "Älska äldreomsorgen". Verka för ökat inflytande för medarbetarna 
samt uppmuntra till vardagsinnovationer. 

Bland de processer som pågår kan nämnas friskvårdssatsning, gemensam 
semesterrekrytering och central introduktion för nya medarbetare. Huvuduppdraget 
prioriterar även att ett flertal utbildningar under året, bland annat demensutbildningar, 
Silviacertifiering, det svåra samtalet och salutogent förhållningssett. Utbildningar sker dels 
på traditionellt vis men även via webben som gör att våra medarbetare kan göra dem när de 
själva har tid för vidareutbildning. 

Huvuduppdrag Samhälle 

Medborgarfokus 

Huvuduppdrag Samhälle värnar om medborgarnas inflytande genom att skapa forum för 
dialog. I samband med framtagande av de nya bidragsformerna för föreningar har Kultur 
och stad genomfört dialogmöten för att tillvarata föreningarnas synpunkter. Måltidsservice 
har genom bland annat kostmöten på kommunens äldreboenden tagit del av medborgarnas 
synpunkter. 

Huvuduppdrag samhälle arbetar för att förenkla kontakten till kommunen i personliga 
möten, telefonsamtal men även via brev. Under våren har verksamheten arbetat med att ta 
fram en e-ansökan om grävningstillstånd. Även en digital karta tas fram som visar 
planerade och pågående arbeten på vägar som ska öka tillgängligheten och möjliggöra att 
kommunikation sker på fler sätt. 

Effektiva verksamheter 

Kultur och stad har i samverkan med Ängelholmshem utvecklat Skateparken på området 
Papegojan till en gränsöverskridande mötesplats. I tätorterna Hjärnarp och Strövelstorp 
fortgår dessutom utvecklingen av konceptet Mobila mötesplatser. Arkitektur och teknik 
fortsätter arbetet med att visualisera övergripande planering av staden och dess utveckling. 
Samhällsviktiga funktioner inom vatten och avlopp karteras och det framkommer förslag 
på åtgärder för att minska risker som följer av klimatförändringar. För att stärka 
kompetensen inom hållbarhetsfrågorna har en hållbarhetsingenjör anställts. 

Möjligheten att digitalisera i verksamheterna är något Samhälle ständigt ser över. 
Måltidsservice har investerat i ett kostdatasystem för att kunna kvalitetssäkra recept, 
beställningar samt leveranser. Tillsammans med verktyg som möjliggör statistik över 
inköpta livsmedel och underlag för upphandling av livsmedel kommer det bidra till en ökad 
effektivitet i verksamheten. Andelen Ekologiska och KRAV-godkända livsmedel är i 
genomsnitt 26,3% till och med mars 2018, dessutom KRAV-certifieras köken. Även ett 
nytt digitalt verktyg introduceras i verksamheten som syftar till att registrera svinn i köken 
på ett systematiskt sätt för att i längden kunna minska andelen mat som måste slängas. 

Samhällsutveckling 

I Ängelholms kommun finns det ett stort intresse av privata aktörer att bygga nya bostäder. 
Det i särklass största området, Stationsområdet, möjliggör mellan 1 700 och 2700 bostäder 
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i planprogrammet. Under årets första månader har den första detaljplanen i 
Stationsområden färdigställts som möjliggör för cirka 270 hyresrätter. Även detaljplanen 
för Rönnen 1 som möjliggör cirka 65 bostäder har antagits under första tertialet, dock är 
den överklagad. 

Medskapande medarbetare 

Huvuduppdrag Samhälle har under året arbetat med den psykosociala arbetsmiljön genom 
att genomföra hot och våldutbildningar i syfte att skapa en trygg arbetsmiljö samt en trygg 
miljö för våra besökare. För att klara bemanningsbehovet under pågående 
rekryteringsprocesser har arbetsfördelning setts över och nya samordnings och 
arbetsledarroller har skapats för att stärka både verksamhet och individerna själva. 
Sjukfrånvaron för den aktuella perioden var 6,1 % vilket kan jämföras med 6,4 % under 
samma period 2017. 

Servicesstöd 

Medborgarfokus 

Servicesstöd har sedan 2017 tillsammans med huvuduppdragen arbetat med att ta fram en 
ny plattform för digital kommunikation. Den största delen i detta projekt är produktionen 
av en ny webbplats för kommunen. Den nya webbplatsen är nödvändig för att kunna 
leverera olika typer av digitala tjänster som våra medborgare efterfrågar. Vidare så tillåter 
plattformen oss att bättre kommunicera med, och ge service till, specifika målgrupper. 
Ledordet i projektet har varit enkelhet och efter utbildning av samtliga deltagare i att skriva 
för webben har den nuvarande hemsidan setts över för att förenkla byråkratiska och 
svårbegripliga texter. Den nya webben lanseras den 5 juni. 

Kommunfullmäktiges beredningar har genomfört åtta medborgardialoger mellan januari-
april 2018. Dialogerna har varit ett sätt att informera om pågående politiskt arbete och 
framtidsfrågor och att ta del av medborgarnas olika perspektiv och synpunkter. De 
perspektiv som lyftes fram av medborgarna har sedan analyserats av beredningarna och fått 
ta plats i slutrapporter som kommer debatteras i kommunfullmäktige. 

Säkerhetsenheten har under året fortsatt arbetet med att stärka trygghet och säkerhet för 
medborgarna och verkat för en ökad samverkan med polisen. Arbetet med att ta fram en 
plan för trygghet och säkerhet har pågått under våren 2018. 

Medskapande medarbetare 

Plan för kompetensförsörjning har i dialog med huvuduppdragen kompletterats med en 
handlingsplan som har antagits av Kommunstyrelsen med aktiviteter utifrån varje 
huvuduppdrags förutsättningar. Handlingsplan och aktiviteter kommer att vara kopplade 
till kommunens årliga budget och verksamhetsplanering.  

Till och med april månad är sjukfrånvaron för Servicestöd 4,4 % vilket kan jämföras med 
4,0 % motsvarande period 2017. Även den kommunövergripande sjukfrånvaron har ökat 
under de årets första månader till 6,5 % i jämförelse med 5,7 % samma period föregående 
år. Det bör noteras att det är större variationer när man bryter ner sjuktalen på kommunens 
olika verksamheter och yrkesgrupper. Detta följs kontinuerligt upp av verksamheterna i 
samarbete med HR, i syfte att kunna erbjuda tidiga och anpassade insatser för att på så sätt 
främja en god hälsa. 

Kommunens utbildningssatsning för att stärka kunskaperna hos chefer, fackliga ombud 
och skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och i kommunens 
samverkansavtal har pågått under hela 2017 och fortsätter även under 2018.  
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Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Lärande och familj. Av 
Välfärdsnämndens 7 mål prognostiseras 3 mål bli helt uppfylla och 4 mål delvis uppfyllda. 

Medborgarfokus 

Lärande och familj ser en ökning av ärenden som rör våld i nära relationer med ett högre 
antal skyddsbedömningar gällande barn. Huvuduppdraget utvecklar kontinuerligt 
samverkansformer mellan de olika verksamheterna för att stärka det förebyggande och 
främjande arbetet samt att snabbare göra insatser där det behövs för att möta dessa 
utmaningar. Konkreta förbättringsarbeten har skett mellan utredningsenheten och skolan 
vad gäller exempelvis rutiner vid orosanmälan för att motverka en upptrappande 
problematik. 

Lärande och familj har sedan läsåret 2016-2017 haft fokus på elevers, brukares och 
klienters motivation och delaktighet. Tidigare års elevenkäter visar att de lägre årskurserna 
fortsatt har höga värden i upplevd delaktighet medan gymnasiet har en fortsatt stor 
utmaning. För att möta utvecklingen pågår en utveckling av formerna kring programråd, 
klassråd, skolråd och elevkårer. Individ och familjeomsorg kommer för andra året i rad att 
delta i en nationell enkät kring delaktighet och bemötande och resultatet från föregående 
års enkät ingår nu i ordinarie utvecklingsarbete. Inom funktionsstöd pågår fortsatt arbetet 
med delaktighetsmodellen. 

Överlag uppger elever i Ängelholm att de mår bra men i likhet med andra kommuner är det 
tydligt att flickor mår sämre. För Ängelholm syns detta från åk 7 och förstärks sedan uppåt 
i åldrarna. Forskningen styrker sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och att 
en god psykisk hälsa främjar lärande och kunskapsutveckling. Det framgångsrika arbetet 
kring Aktivitet förebygger, breddas därför nu genom att Välfärdsnämnden tagit beslut om 
att avsätta medel för utökad fysisk aktivitet för kommunens grundskolelever. Eleverna på 
gymnasieskolans introduktionsprogram med språklig inriktning har under året fått stärkt 
närvaro av kurator, i syfte att öka elevernas välbefinnande och psykiska hälsa. 

Effektiva verksamheter 

Kommunens utbildningssektor uppvisar sammantaget fortsatt god måluppfyllelse. Det 
gäller dock inte hur vi lyckas locka till nyfikenhet och lust att lära samt att vi ser en ökning 
av elever med social problematik och behov av särskilt stöd vilket ställer nya krav på 
verksamheterna. Skolverksamheterna går därför gemensamt fram kring tre önskade 
positioner. Dessa positioner fokuserar på barns och elevers kunskapsprogression, 
delaktighet och nyfikenhet samt satsningen på språkutvecklande lärmiljöer. De antagna 
positionerna har resulterat i att Utbildningsforum i augusti har ett tydligt fokus på just dessa 
områden.  Inom gymnasiet har man bland annat vidtagit åtgärder kring programråd, 
klassråd och skolråd i syfte att möjliggöra en högre grad av delaktighet, nyfikenhet och lust 
att lära. Utfallet av detta arbete kommer att visa sig i vårens elevenkät. 

Kostnadseffektiviteten för individ- och familjeomsorgen är fortsatt mycket god. Kostnaden 
för exempelvis försörjningsstöd har sjunkit de senaste åren snabbare än genomsnittet i riket 
och Ängelholm ligger under de förväntade nivåerna utifrån de socioekonomiska 
förhållanden som råder. En större mängd individer som lämnar etableringsfasen väntas 
framöver och en beredskap behövs även för att kunna möta sämre tider på 
arbetsmarknaden. För att göra verksamheterna mer effektiva, inte minst för dem som står 
långt från arbetsmarknaden, pågår uppbyggnaden av FINSAM-förbundet tillsammans med 
Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och flera närliggande kommuner. 
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Den långa utredningstiden inom LSS-området, har genererat en konkret handlingsplan som 
enheten arbetar utifrån. Anpassningar av organisationen har även genomförts för att möta 
utmaningen kring långa handläggningstider. 

Samhällsutveckling 

Alla verksamheter i Lärande och familj utvärderar ständigt sina arbetssätt för att sänka 
trösklar och förbättra tillgängligheten i syfte att på olika sätt bidra till ett inkluderande 
samhälle. DiL-satsningen (doktorander i lärande) i gymnasiet är ett bra exempel som har till 
syfte att sänka trösklar och bredda elevgrupper som söker sig till högre utbildning. Ett 
annat exempel är verksamhetsområde Funktionsstöd som följer upp och arbetar med 
inkludering hos flera brukargrupper genom att stämma av brukarnas deltagande i kultur- 
och föreningsliv. 

Medskapande medarbetare 

Total sjukfrånvaro för Huvuduppdrag Lärande och familj under aktuell period är 5,5 %. I 
relation till samma period 2017, då sjukfrånvaron var 5,0 %, har det skett en liten ökning. 
Det bör nämnas att sjukfrånvaron skiljer sig mellan huvuduppdragets olika områden då 
Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg generellt har en högre sjukfrånvaro än 
skolans verksamheter. Inom Funktionsstöd har enhetscheferna fått ett uppdrag kring 
fördjupad uppföljning av medarbetares sjukfrånvaro. Detta som ett  led i arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar och därmed som en del i arbetet för minskad sjukfrånvaro För tillfället 
arbetar Individ- och familjeomsorgen med att implementera resultatet från 
Arbetsmiljöverkets inspektion som hade fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Under 
våren har det även varit oroligt på Villanskolan vilket utmynnat i en anmälan till 
arbetsmiljöverket. För att underlätta för medarbetare pågår bland annat stödinsatser i 
samarbete med företagshälsovården.  
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Myndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Samhälle. Av 
Myndighetsnämndens 5 mål prognostiseras 3 mål bli helt uppfyllda, 1 delvis uppfyllt och 1 
mål ej uppfyllt. 

Medborgarfokus 

Miljö och bygg genomför sedan 2017 kontinuerlig uppföljning av Företagsklimat enlig 
Öppna jämförelser. Utfallet för helåret 2017 inkom den 2 maj 2018. Samtliga nyckeltal har 
haft förbättrade resultat förutom Miljö och hälsoskydd som sjönk med en enhet. 
Nyckeltalets utformning har ändrats sedan föregående år, vilket gör resultatet svårt att 
jämföra över tid. Det sammanlagda indexvärdet för företagsklimat blev 71 vilket är en 
ökning med fem enheter sedan 2016. 

Effektiva verksamheter 

Under 2017 påbörjade alla anställda på Miljö och bygg tillsammans med ett femtiotal av 
kommunens andra tjänstepersoner SKLs utbildning Förenkla-helt enkelt. Samtidigt har ett 
nätverk inom kommunen startat vars syfte är att samordna kommunens insatser inom 
området företagsklimat. Nätverket arbetar med att ta fram en handlingsplan för åtgärder 
som syftar till att ge nöjdare kunder inom kommunen, med fokus på företag. 

Utfallet för nyckeltalet Företagsklimat enligt ÖJ - Rättsäkerhet blev 71 vilket är en höjning 
med fem enheter i förhållande till resultatet 2016. Under perioden januari till april har 
andelen överprövade beslut utan formella fel varit 90 %. 3 av 30 överklagade beslut har 
upphävts på grund av formella fel, i de fallen har ärendena granskats och där det funnits 
behov har rutiner ändrats för att felen inte ska återupprepas. 

Samhällsutveckling 

91 % av de beviljade byggloven under perioden jan - april 2018 blev avklarade inom 10 
veckor. I antal innebär det att 19 ärenden hittills i år överstigit 10 veckors handläggningstid. 
Anledningen till detta är en kombination av fler ärenden, nyanställd personal samt vakanser 
i samband med personalomsättning. 

Medskapande medarbetare 

Sjukfrånvaron för miljö och bygg under perioden januari till april var 4.8 % vilket innebär 
en minskning med mer än två procentenheter jämfört med samma period 2017. Det bör 
dock nämnas att verksamheten har cirka 40 anställda vilket gör att enskilda personers 
sjukfrånvaro har stor påverkan på verksamhetens genomsnitt.  
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden 6 har mål som berör Servicestöd. Av Överförmyndarnämndens 
mål förväntas 4 bli helt uppfyllda, 1 delvis uppfyllt och 1 mål ej uppfyllt.  

Medborgarfokus 

Per 30 april i år fanns totalt 605 aktiva ärenden, var av 46 tillkommit under årets första fyra 
månader. Under samma period har 43 ärenden avslutats vilket innebär en ökning med tre 
ärenden. Vid samma period 2017 var 667 ärenden aktiva vilket betyder att antalet ärenden 
minskat under det senaste året. Anledningen till detta beror delvis på andelen 
ensamkommande barn har minskat. Målvärdet på att 100 % av påbörjade ärenden via 
delegation ska avslutas inom 5 dagar beräknas bli uppfyllt. 

Effektiva verksamheter och samhällsutveckling 

Överförmyndarnämndens mål om att arbeta för nöjda ställföreträdare som vill behålla sina 
uppdrag bedöms inte uppnås. Målvärdet på 96 % granskade ärenden till sista maj beräknas 
inte bli uppfyllt på grund av sjukdom i enheten. För att komma till rätta med detta har 
stödresurs hyrts in från bemanningsföretag. 

För att underlätta för ställföreträdare har Överförmyndarnämndens verksamhet påbörjat 
ett samarbete med digitaliseringsenheten för att ta fram en e-tjänst. Även sättet att rekrytera 
ställföreträdare till nya huvudmän har effektiviserats genom digitala lösningar istället för 
manuella telefonsamtal. 

Rekrytering av ställföreträdare sker normalt två gånger om året genom via 
informationsmöten. Eftersom tillgången till ställföreträdare är god har informationsmöte 
för våren 2018 inte bedömts nödvändigt. Under våren många spontana intresseanmälningar 
inkommit och ställföreträdarna är relativit blandade i både kön, ålder och födelsebakgrund. 
Därför anses målet kring att rekrytera ställföreträdare som speglar samhällsutvecklingen 
och demografiska och sociala förändringar som delvis uppnått. 

Medskapande medarbetare 

Överförmyndarnämndens mål om ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap för 
ett hållbart arbetsliv och sund livsstil prognostiseras bli uppfyllt under året. Pågående arbete 
görs utifrån resultatet av föregående medarbetarundersökning och kontinuerliga 
avstämningar där arbetsbelastning, arbetsmiljö och liknande frågor diskuteras.  
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Ekonomisk analys 

Prognosen för helåret 2018 visar ett positivt resultat på 13,5 mnkr för den skattefinansierade 
verksamheten, vilket är -2,1 mnkr lägre än det budgeterade resultatet. Den totala 
budgetavvikelsen för nämnderna är -11,1 mnkr medan överskottet för finansiella och 
kommunövergripande poster är +9,0 mnkr.   

Av det prognostiserade resultatet om 13,5 mnkr utgör 8,9 mnkr vinster vid försäljning av 
exploateringsfastigheter, vilket innebär att det underliggande resultatet uppgår till 4,6 mnkr. 

Sedan den senast uppföljningen, avvikelserapport februari, har kommunfullmäktige beslutat 
att fördela besparingarsposten om 25 mnkr. Budgeten för kommunstyrelsen har reducerats 
med 12,8 mnkr (Hälsa 3,0 mnkr, Samhälle 4,2 mnkr, Servicestöd 5,6 mnkr), med 2,0 mnkr för 
Välfärdsnämnden och med 3,0 mnkr för kommunfullmäktige (löneökningspotten). Dessutom 
har kommunens budgeterade resultat minskats med 7,2 mnkr till 15,6 mnkr. 

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar avvikelse på -5,6 mnkr. Det 
är -1,2 mnkr sämre än budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat ett negativ avvikelse på 
-4,4 mnkr, då det sedan tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2017 
uppgick till 10,3 mnkr. 

Resultaträkning 2018       

mnkr 
Årsbudget  

Helårs- 
prognos 

Budget- 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter  515,8 524,9 9,1 

Verksamhetens kostnader  -2 674,0 -2 684,8 -10,8 

Avskrivningar -73,5 -69,5 4,0 

Verksamhetens nettokostnader -2 231,7 -2 229,4 2,3 

    Skatteintäkter  1 873,8 1 879,9 6,1 

Generella statsbidrag   362,8 351,6 -11,2 

Finansiella intäkter 15,9 16,6 0,7 

Finansiella kostnader -5,2 -5,2 0,0 

Resultat före extraordinära poster 15,6 13,5 -2,1 

    Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 15,6 13,5 -2,1 

 

2017 växte Ängelholms kommun med 450 personer vilket motsvarar 1,1 %. I december 2017 
fanns det totalt 41 786 invånare i kommunen.  

Befolkningsutveckling 2017 
        

 
Folkmängd per 
sista december 

Folk-
ökning 

Födelse-
överskott 

Invandrings-
överskott 

Inrikes Flyttnings-
överskott 

Antal personer 41 786 450 13 373 63 

 

Till och med mars månad 2018 har Ängelholm vuxit med 71 personer. Prognosen för 
befolkningsutvecklingen under 2018 är att Ängelholm kommer växa med cirka 400 personer.  
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Driftbudgetavvikelser 
Per styrelse/nämnd         

mnkr Års- 
budget 

Utfall per 
2018-04-30 

Helårs- 
prognos 

Av- 
vikelse 

Skattefinansierad verksamhet 
    Kommunfullmäktige -31,8 -2,0 -31,8 0,0 

Kommunstyrelse -922,7 -296,5 -924,6 -1,9 

Myndighetsnämnd -14,6 -4,9 -14,5 0,1 

Välfärdsnämnd -1 233,2 -467,8 -1 241,7 -8,5 

Valnämnd -0,6 0,7 -0,6 0,0 

Överförmyndarnämnd -4,6 -1,9 -5,4 -0,8 

Summa -2 207,5 -772,4 -2 218,6 -11,1 

Kommunövergripande/finansiering 2 223,1 779,9 2 232,1 9,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 15,6 7,5 13,5 -2,1 

     Avgiftsfinansierad verksamhet 
    Kommunstyrelse, VA -4,4 -1,7 -5,6 -1,2 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet -4,4 -1,7 -5,6 -1,2 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 11,2 5,8 7,9 -3,3 

     Per verksamhet         

mnkr 
Års- 

budget 
Utfall per 

2018-04-30 
Helårs- 
prognos 

Av- 
vikelse 

Skattefinansierad verksamhet 
    Politisk organisation -49,5 -6,2 -52,2 -2,7 

Huvuduppdrag Lärande och familj -1 283,8 -482,4 -1 292,8 -9,0 

Huvuduppdrag Hälsa -543,2 -176,7 -543,2 0,0 

Huvuduppdrag Samhälle -217,6 -69,3 -217,0 0,6 

Kommundirektör -39,7 -12,9 -39,7 0,0 

Servicestöd -73,7 -24,9 -73,7 0,0 

Summa -2 207,5 -772,4 -2 218,6 -11,1 

Kommunövergripande/finansiering 2 223,1 779,9 2 232,1 9,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 15,6 7,5 13,5 -2,1 

     Avgiftsfinansierad verksamhet 
    Kommunstyrelse, VA -4,4 -1,7 -5,6 -1,2 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet -4,4 -1,7 -5,6 -1,2 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 11,2 5,8 7,9 -3,3 
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Kommunövergripande poster och finansiering (+9,0 mnkr) 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från april månad visar ett underskott på -5,1 mnkr 
för 2018 jämfört mot budget. Det är en förbättring jämfört med avvikelserapporten i 
februari då avvikelsen var -14,4 mnkr. Den föreslagna utdelningen för Ängelholmshem är 
5,7 mnkr. Budgeterat är 5,0 mnkr. 0,7 mnkr redovisas därför som överskott i prognosen. 
Utifrån den senaste pensionsprognosen från KPA (december 2017) bedöms 
pensionskostnaderna sammantaget vara 4,5 mnkr lägre än budgeterat för år 2018. 

Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsområden bedöms ge vinster om 
sammanlagt 8,9 mnkr. Huvuddelen av de bedömda vinsterna kommer från försäljning av 
tomträtter. 

Kommunfullmäktige (±0,0 mnkr) 
Ingen avvikelse längre eftersom besparingsförslaget om 25 mnkr har fördelats enligt beslut 
i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen (-1,9 mnkr) 

Kommunstyrelsen, egen verksamhet (-1,9 mnkr) 

Obudgeterade driftskostnader för Åsboskolan (1,1 mnkr) och Parkskolan (0,8 mnkr) 
prognostiseras för hela året i avvaktan på försäljning. 

Huvuduppdrag Lärande och familj (-0,5 mnkr) 

Tidigare prognostiserat överskott om 0,5 mnkr för Vuxenutbildning och arbetsmarknad 
finns inte lägre kvar eftersom antalet uppdrag från Arbetsförmedlingen är färre, vilket 
innebär minskad ersättning från myndigheten. 

Helårsprognosen för det reguljära försörjningsstödet uppgår till 1,0 mnkr. Bedömningen är 
att det reguljära försörjningsstödet påverkas positivt av effekterna av att samarbetet med 
Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen har utökats. Arbetsmarknaden är för 
närvarande god vilket innebär att fler blir självförsörjande och Försörjningsenheten och 
Arbetsmarknadsenheten kan därmed koncentrera sina insatser på de individer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Förutsättningen för att uppnå positiv avvikelse är att de som 
inte längre får etableringsersättning från försäkringskassan blir självförsörjande. 38 personer 
kommer inte längre få etableringsersättningar under detta år och cirka 30 % av dessa har 
arbete idag.  

De statliga ersättningarna täcker inte de verkliga kostnaderna för individer i avvaktan på 
etableringsersättning det så kallade "glappet". Beaktat nuvarande volymer ligger 
helårsavvikelsen på - 2,2 mnkr. Flera försvårande omständigheter påverkar kostnadsbilden 
bland annat tillgången på adekvata boenden. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att 
förkorta tiden till självförsörjning genom stöd och vägledning. Arbetsförmedlingens beslut 
om arbetsförmåga påverkar ersättningstiden. Samverkan sker alltid i dessa fall. 
Verksamheten kommer undersöka möjligheten att låna ut medel mot återbetalning enligt 
framtagen modell från Växjö. Efter insatta åtgärder räknar verksamheten med att kunna 
uppnå en helårsprognos på - 1,5 mnkr. 

Huvuduppdrag Hälsa (±0,0 mnkr) 

Huvuduppdrag Hälsa prognostiseras ha en budget i balans.  
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Övergripande Hälsa förväntas gå med ett överskott om 2,9 mnkr. Överskottet beror på 
ännu ej utfördelade budgetmedel till de olika verksamhetsområdena som en 
försiktighetsåtgärd för att nå en budget i balans. 

Uppdrag och stöd prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr totalt. Utvecklingen inom 
vård och omsorg går mot att allt fler vill bo kvar hemma längre, vilket i sig medför en 
ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av sjuksköterska, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut. Idag har enheten för sjuksköterskor svårt att klara kompetensförsörjningen, 
vilket leder till kostnader för köpt bemanning och övertid. Tillsammans lämnar hälso- och 
sjukvårdsorganisationen ett underskott på -2,5 mnkr. Genom ett ansvarsfullt arbete med 
betalningsansvar gentemot Region Skåne kan biståndsenheten för äldre lämna ett överskott 
på 0,2 mnkr. Allt fler sjuka äldre ställer höga krav på verksamheterna, bemanningsenheten 
inleder därför rekrytering av poolpersonal. På så sätt minskar behoven av övertidsarbete 
och visstidsanställningar inom bo bra hemma och särskilt boende. På övergripande 
verksamhetsnivå förväntas ett överskott och därmed reduceras underskottet till -0,2 mnkr 
för hela verksamhetsområdet 

Kompetensförsörjningen inom Bo bra hemma - hemtjänsten har i perioder under de 
senaste åren varit svår gällande undersköterskor. Nu är det ett faktum att undersköterskor 
inte finns att tillgå i den omfattning som krävs för att fortsätta bedriva verksamheten på 
samma sätt. Det är en förändring för verksamheten som måste mötas på olika sätt: 
exempelvis att skilja på vem som utför omvårdnad och så kallade serviceinsatser såsom 
städ, tvätt med mera. Dessutom har vintern och våren varit extra sjukdomstyngd i samband 
med influensa. Detta har medfört ökade vikariekostnader och övertid. Just nu pågår utbyte 
av bilparken för att minska skenande kostnader för underhåll och reparationer. 
Hemtjänsten förväntas gå med ett underskott om totalt -2,7 mnkr. 

Särskilda boenden lämnar en prognos med budget i balans. Flera osäkerhetsfaktorer finns 
inom verksamheten som kan påverka resultatet i negativ riktning. Inom Hälsa ser vi en 
ökad kvalitet för den enskilde brukaren genom att få möjlighet att bo i sin hemmiljö. Under 
2018 erbjuds våra brukare, som är externt placerade, möjlighet till boende i kommunen. 
Budgeten för externplaceringar är 2,3 mnkr. Den faktiska kostnaden har varit 4,7 mnkr 
under 2017. För att minska kostnaderna säkerställs nu platser på boende i Ängelholm för 
att hålla budget i balans. Logistik vid in- och utflytting på särskilda boenden ställer krav på 
en snabb hantering från flera parter inom kommunen och Ängelholmslokaler. När denna 
process inte fungerar ger det minskade intäkter för hyror och risk för ökade kostnader för 
externt köp av korttidsplatser. Inledningen på året har präglats av hög sjukfrånvaro, vilket 
inneburit merkostnader under första tertialet för vikarie- och övertidskostnader. 

Kundtjänst prognostiseras ha en budget i balans. 

Huvuduppdrag Samhälle (+0,5 mnkr) 

Huvuduppdrag Samhälle prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. 
Kostnaderna för flytt till Laxgatan för Arkitektur och teknik belastar huvuduppdraget 
centralt och bidrar till att överskottet totalt inte blir större. 

Kultur och stad redovisar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet beror på lägre 
kapitalkostnader om +3,0 mnkr. Överskottet reduceras av flyttkostnader inom Stadshuset 
för Kultur och stad samt vakt- och larmkostnader på grund av oroligheter vid fritidsgården 
i MK-huset. 
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Verksamhetsområdet Arkitektur och teknik redovisar en negativ avvikelse om -1,9 mnkr. 
Detta beror på dels ej budgeterad intern ränta för Kronoskogen på 1,3 mnkr och dels på 
personalkostnader på kart- och mätenheten. 

Intraprenad och Lokalvårdsservice väntas ha en budget i balans. Måltidsservice redovisar 
ett underskott om -0,4 mnkr till följd av intäktsbortfall och extra transportkostnader vid 
ombyggnation av två kök inom äldreomsorgen. 

Kommunledning (±0,0 mnkr) 

Inga avvikelser finns mot budget. 

Servicestöd (±0,0 mnkr) 

I samband med budget 2018, fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
effektiviseringar motsvarande 25 miljoner kronor varav Servicestöds del uppgår till 10 
miljoner. Besparingarna motsvarar cirka 13 procent av Servicestöds budget, vilket innebär 
omfattande effektiviseringar av verksamheten. Av totalt cirka 90 tjänster kommer tolv av 
dessa att avvecklas. Det innebär en prioritering av vilka arbetsuppgifter som kan utföras 
med fokus på grunduppdraget. Det innebär alltså att vissa arbetsuppgifter inte längre kan 
utföras samt att det i vissa fall måste göras med en lägre ambitionsnivå. Verksamheten har 
utarbetat en plan för genomförande som nu effektueras. Bedömningen är att Servicestöd 
som helhet uppnår en budget i balans. I prognosen finns dock ett överskott om 1,0 mnkr 
på kapitalkostnader hjälper till att uppnå en budget i balans. 

Myndighetsnämnden (+0,1 mnkr) 
En negativ avvikelse för kostnader för arvode och ersättningar till förtroendevalda i 
Myndighetsnämnden om -0,1 mnkr beräknas, trots att de planerat två färre sammanträden 
under 2018 jämfört med 2017. 

Lägre kapitalkostnader än budgeterat om 0,2 mnkr på grund av att investeringsprojekt Ecos 
beräknas vara klart först under sista kvartalet 2018 gör att nämnden totalt sett visar 
överskott. 

Välfärdsnämnden (-8,5 mnkr) 
Välfärdsnämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse mot budget om -8,5 mnkr. 
För att huvuduppdraget ska uppnå en budget i balans till kommande årsskifte krävs inom 
samtliga verksamhetsområden omfattande åtgärder samt ett mycket starkt ekonomiskt 
fokus under året. Huvuduppdraget har extra fokus och bevakning på de områden som 
riskerar att innebära stora ekonomiska konsekvenser.  

Inom övergripande sektor prognostiseras ett överskott om +6,4 mnkr. Den 
schablonersättning som betalas ut månadsvis från Migrationsverket för att täcka kostnader 
för nyanlända är till största delen utfördelad till välfärdsnämndens verksamhetsområden. 
En del av beloppet avsätts centralt i avvaktan på utvärdering av kostnadsutvecklingen för 
nyanlända inom förskola, skola, vuxenutbildning och integrationsenheten. 

Verksamhetsområde förskola/skola fortsätter med aktiva insatser för att få ordning på 
ekonomin. Flera av enheterna har vänt 2017 års underskott och visar budget i balans för 
2018. Tre enheter dras fortfarande med underskott. Insatser här är främst att inte tillsätta 
vakanser som uppstår och att inte ta in vikarier. Dock finns oro för kritik från 
vårdnadshavare gällande detta. I samband med tertialuppföljningen i april kommer en 
första utvärdering att ske av de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i 
skolledargruppen från början av året, genom att identifiera vilka förbättringar som 
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uppnåtts, vilka insikter och lärdomar som gjorts samt vilka resultat som uppnåtts. Utifrån 
utvärderingen kommer aktiviteter för resten av budgetåret att bestämmas. Storleken på 
barngrupper i förskolan kommer att ses över likaså möjligheter till sammanslagningar vid 
lägre belastning. Alla rekryteringar och vikarietillsättningar kommer att bevakas och 
granskas. En översyn genomförs av barnomsorgen på obekväm tid för att finna mer 
kostnadseffektiva lösningar gällande bemanningen. Inom ramen för maxtaxan kommer 
avgiftsnivåerna för förskola och fritidshem att ses över för att undvika överutnyttjande. 
Totalt prognostiseras en avvikelse om -2,8 mnkr för verksamhetsområdet. 

Gymnasieskolan och Elevhälsan prognostiserar en budget i balans. 

För verksamhetsområdet Individ- och familj prognostiseras en avvikelse mot budget på -
2,0 mnkr. Målet är sammantaget en budget i balans för integrationsverksamheten men det 
finns flera osäkerhetsfaktorer. Vid aktuell uppföljningsmånad har ansökningar avseende år 
2015 och till och med 2017 motsvarande 35,0 mnkr ännu inte hanterats av 
Migrationsverket. Av de ansökningar som hittills hanterats är lyckandegraden bättre än 
uppbokat belopp i bokslutet år 2017. Det är dock för tidigt att bedöma resultatpåverkan 
som helhet i år då en stor mängd ansökningar återstår att hantera. Enheten anpassar 
löpande för att matcha kostnaderna till de nya ersättningsnivåerna som trädde i kraft per 
2017-07-01. En försvårande omständighet är att Migrationsverket inte kommunicerar fullt 
ut när det gäller barn som blir uppskrivna i ålder eller får svenskt medborgarskap, varvid 
ersättningen från Migrationsverket uteblir. Under årets tre första månader finns förhöjd 
lokalkostnad vad gäller Amadeus. Dessutom finns merkostnader för återställning av lokaler. 
När det gäller bemanningen på boendena kommer den halveras. Uppsägning på grund av 
arbetsbrist var planerad att genomföras under mars månad. Denna process har dock 
fördröjts till maj månad på grund av förhandlingar och omplaceringsutredningar. 

Under årets första månader har ett arvorderat jourfamiljhem sagt upp sig och ett 
jourfamiljhem är under utredning. Konsekvensen blir att fler jourplatser får köpas in tills 
nyrekrytering och utredning är genomförda. Avvikelse motsvarande -0,5 mnkr är upptagen 
i helårsprognosen. Verksamheten arbetar aktivt med att minska de konsultledda 
familjehemmen till förmån för egna arvoderade och som åtgärd håller man inne med 
personalkostnader motsvarande 0,5 mnkr. 

Beaktat de ingående volymerna för placeringar bedöms en helårsprognos till - 2 mnkr för 
barn- och unga. Antalet ärenden om våld i nära relationer ökar. Kostsamma 
skyddsplaceringar har krävts under årets första månader. Verksamheten har initierat ett 
flertal processer som sammantaget kommer att leda till fler möjligheter till 
hemmaplanslösningar. En gemensam nämnare för dessa processer är att dra synergieffekter 
av samlokaliseringen och ett helhetsperspektiv.  

Lönekostnaderna för budgeterade tjänster, 1,0 LSS-handläggare och 1,0 biträdande 
enhetschef, är högre än tilldelade budgetmedel på 1,2 mnkr. Utöver detta är det tillsatt 1,0 
tjänst LSS-handläggare som skulle finansieras inom ram. Anledningen till tillsättning utöver 
ram var att verksamheten låg efter med utredningar och beslut. Dagens status är att 
verksamheten fortfarande ligger efter men räknar med att vara helt i fas under hösten. 
Avvikelse -0,6 mnkr är upptagen i prognosen. Som åtgärd förväntas verksamheten generera 
ett överskott på behandlingskostnader motsvarande 0,6 mnkr. 

Verksamhetsområdet funktionsstöd redovisar en negativ avvikelse vid årets slut uppgående 
till -10,0 mnkr. Verksamhetsområdets kostnader för SoL-insatser till personer under 65 år, 
är en bidragande orsak till underskottet. Efter första tertialet 2018 befaras ett budgetmässigt 
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underskott för insatser till denna målgrupp uppgående till -6,6 mnkr, varav 
hemtjänstinsatser utgör -3,6 mnkr och korttidsplaceringar -3,0 mnkr. Upptagen budget för 
korttidsplaceringar motsvarar cirka 1,3 placeringar/dygn medan den befarade kostnaden 
för 2018 motsvarar cirka 5,4 placeringar/dygn.  Inom verksamhetens boendeformer, såväl 
LSS som SoL, har vårdtyngden ökat. Många gånger på grund av psykisk ohälsa. Detta kan 
ibland föranleda att bemanningen vid boendeenheterna måste förstärkas och tillfälliga 
externa placeringar kan också bli aktuellt. För de externa placeringarna, som för närvarande 
uppgår till 7 placeringar, beräknas ett underskott på -2,0 mnkr.  

Sedan tidigare finns en övergripande besparingspost för verksamhetsområdet om 4,0 mnkr. 
Av dessa bedöms i nuläget inte -1,4 mnkr kunna verksställas under år 2018, vilket genererar 
en negativ avvikelse med motsvarande belopp. För att i möjligaste mån balansera befarade 
underskott för år 2018 och 2019 är betydande besparingar och effektiviseringar 
nödvändiga. Verksamhetsområdet kommer till Välfärdsnämnden i maj och juni månad 
presentera ett åtgärdspaket som på årsbasis kan uppgå till cirka 10,0 mnkr i 
kostnadsbesparingar. Möjligheterna för verksamhetsområdet att lyckas förutsätter vidare att 
den ärendetillströmning av nya kostnadskrävande ärenden inte fortsätter i den takt som 
hittills varit fallet. 

Valnämnden (0 mnkr) 
Inga avvikelser finns mot budget. 

Överförmyndarnämnden (-0,8 mnkr) 
Helårsprognosen bedöms till ett underskott om -750 tkr. Olika åtgärder för att minska 
kostnaden för arvoden till huvudmän kommer att vidtas. Osäkerhet finns avseende 
ersättning från Migrationsverket. 

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp (-1,2 mnkr) 
Beräknat överskott på avskrivningar om +2,0 mnkr på grund av att ett flertal 
investeringsprojekt inte är avslutade. Ökad kostnad på grund av 100 % fast avgift till 
Sydvatten om cirka -4,3 mnkr. Ökade räntekostnader som följd av utbyggnad av 
avloppsreningsverket om cirka -0,4 mnkr. Överskott på 1,5 mnkr på grund av 
personalvakanser. Resultatet förväntas bli -5,6 mkr vilket är 1,2 mkr sämre än budget.  
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Investeringar 

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 250,6 mnkr efter Kommunfullmäktiges beslut att 
ombudgetera medel från år 2017. Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 308,7 
mnkr, vilket är 58,1 mnkr högre än budgeterat. Underskottet inom de skattefinansierade 
investeringarna uppgår till -3,1 mnkr och inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 
till -55,0 mnkr.  

Investeringar per styrelse/nämnd   
  

  

mnkr 
Årsbudget 

2018 
Utfall per 

2018-04-30 
Helårs- 
prognos 

Av- 
vikelse 

Skattefinansierad verksamhet 
    Kommunstyrelsen 101,7 21,1 104,6 -2,9 

Myndighetsnämnden 1,2 0,0 1,2 0,0 

Välfärdsnämnden 14,3 5,3 14,5 -0,2 

Summa skattefinansierad verksamhet 117,2 26,4 120,3 -3,1 

 
    

Avgiftsfinansierad verksamhet 
    Kommunstyrelse, VA 133,4 43,6 188,4 -55,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 133,4 43,6 188,4 -55,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 250,6 70,0 308,7 -58,1 

 
 

 
  

  Investeringar per verksamhet   
 

    

mnkr 
Årsbudget 

2018 
Utfall per 

2018-04-30 
Helårs- 
prognos 

Av- 
vikelse 

Skattefinansierad verksamhet 
    Huvuduppdrag Lärande och familj 15,3 5,3 15,3 0,0 

Huvuduppdrag Hälsa 6,7 0,7 6,7 0,0 

Huvuduppdrag Samhälle 79,6 20,1 82,7 -3,1 

Servicestöd 15,6 0,3 15,6 0,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 117,2 26,4 120,3 -3,1 

     
Avgiftsfinansierad verksamhet 

    Kommunstyrelse, VA 133,4 43,6 188,4 -55,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 133,4 43,6 188,4 -55,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 250,6 70,0 308,7 -58,1 
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Huvuduppdrag Lärande och familj 
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Lärande och familj utgörs mestadels av medel för 
inventarieanskaffning inom huvuduppdragets verksamheter. Vidare finns medel motsvarande 
4,2 mnkr upptagna för inköp av elevdatorer inom ramen för "en dator per elev". I budgeten 
finns också flera mindre digitaliseringsprojekt samt medel för inköp av skolbuss. 

Helårsprognosen innebär att hela budgeten kommer att förbrukas inom huvuduppdraget. 
Välfärdsnämndens budget bedöms dock överskridas med 0,2 mnkr till följd av behov av 
utrustning till nya lokalmoduler inom förskolan. Motsvarande överskott för inventarier 
förväntas inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

Huvuduppdrag Hälsa 
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Hälsa utgörs av medel för IT-investeringar, 
larmanläggningar, inventarier och laddstolpar till el-bilar. Helårsprognosen innebär att hela 
budgeten kommer att förbrukas inom huvuduppdraget. 

Huvuduppdrag Samhälle 
Helårsprognosen för huvuduppdrag Samhälles investeringsnivå är på 82,7 mnkr. Det är 3,1 
mnkr högre än budgeterad investeringsnivå. Avvikelsen beror på att i projektet Allmän 
markreserv beräknas prognosen till 7,2 mnkr jämfört med 3,0 mnkr i budget. I övriga projekt 
förekommer enbart mindre avvikelser i projekten. 

Servicestöd 
Servicestöds investeringsbudget består av projekt för investeringar i eget ägda fastigheter samt 
olika digitaliseringssatsningar. Helårsprognosen innebär att hela budgeten kommer att 
förbrukas. 

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp 
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 188,4 mnkr. 
Det är 55,0 mnkr högre än den budgeterade investeringsnivån. Avvikelsen är i princip helt 
hänförlig till projektet för avloppsreningsverket (54 mnkr). Budgetbelopp finns avsatta i 
planen för 2019. Totalt håller sig projektet inom beslutad budget. I övriga projekt förekommer 
enbart mindre avvikelser i projekten. 

Utfall och prognos investeringsverksamhet, mnkr 
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Koncernföretag 

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och bostadsbolaget AB 
Ängelholmshem. Kommunens aktieinnehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 
procent. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängelholmslokaler äger och 
förvaltar merparten av kommunens verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. 
Ängelholmshem har ytterligare två helägda dotterbolag, Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
samt Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB. Ingen verksamhet i dessa bolag har bedrivits 
under årets första tertial.  

Ängelholmshemkoncernen uppför, äger och förvaltar bostäder samt lokaler. Vid årsskiftet 
2017/2018 uppgick antalet förvaltade bostadslägenheter till 3 074 (3 048 år 2016) vilket gör 
Ängelholmshem till den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kommun. 
Förvaltad lokalyta uppgår till 228 000 m2 (219 000 m2 år 2016).  

AB Ängelholmshem  
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla hyresbostäder för invånarna i 
Ängelholms kommun. Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på 
hyreslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden uppgick 2017 till 0,11 % (0,12 % år 2016).  

Måluppföljning 
Ängelholmshem arbetar efter 10 mål som är fastställda i ägardirektiv som beslutats av 
Kommunfullmäktige. 

Medborgarfokus 

Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm  
Under första tertialet har Ängelholmshem haft inflyttning på kvarteret Solskiftet etapp tre. 
Ängelholmshem har också arbetat med projektet Saftstationen 4, projektet innehåller 271 
lägenheter och två LSS-boenden. Första spadtaget beräknas ske sommaren 2018. Mellan 
2018-2021 planeras 344 bostäder att uppföras. Ängelholmshem är inne i en expansiv fas 
och har pågående och planerade investeringar för 900 mnkr. 

Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där 
bolaget verka. 
Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, standard och i olika delar av 
kommunen. Bostäderna finns både i flerfamiljshus och i radhus. 

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande 
kommun 
Den senaste kundundersökningen visar bland annat att en tydlig majoritet av hyresgästerna 
är mycket nöjda med Ängelholmshems service och att bostadsområdena upplevs som 
trygga. Under året har Ängelholmshem bland annat renoverat tvättstugor, förbättrat 
belysning samt målat om trapphus i flera områden i kommunen. Ängelholmshem har också 
anställt en bosocial samordnare. Under 2018 genomförs trygghetsronder varje månad. 

Koncernsamordning 
Målet innebär att Ängelholmshem till exempel ska bidra till digitaliseringens utveckling 
samt fortlöpande effektivisera verksamheten. De synergieffekter och rationaliseringar som 
uppnås ska synliggöras genom bland annat utökat underhåll. Under första tertialet har 
utbyggnad av fiberoptik skett på områdena Papegojan och Tusenskönan. Målsättningen om 
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att 100 % av lägenheterna ska ha tillgång till fiberoptik är därmed uppnådd. Under årets 
inledande månader har även löpande underhåll på fastigheterna utförts.  

Effektiva verksamheter  

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan 
Ängelholmshem fortsätter att arbeta med att minska fastigheternas energiförbrukning samt 
uppföra nya hyreshus som är hållbara över tid. Nya hus uppförs som miljöbyggnader eller 
med motsvarande standard. Under 2018 kommer 100 % av de befintliga fastigheterna 
fortsatt att vara fossilbränslefria och 59 % av fordonsflottan beräknas vara fossilbränslefri 
vid årets slut. 

Samhällsutveckling  

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga 
Under första tertialet har en mötesplats på Gördelmakaren skapats. Mötesplatsen innehåller 
bland annat 15 stycken odlingslådor, grill, belysning, bänkar och bord. Vid invigningen 
bjöd Ängelholmshem bland annat på musikframträdande och korvgrillning.  

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur 
Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun ska utvecklas och uppfattas som 
en attraktiv plats för människor och företag. Därför stöttar Ängelholmshem organisationer 
och evenemang som äger rum i kommunen, exempelvis konstrundan och 
hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder även bland annat fri simundervisning för alla 
hyresgäster som inte är simkunniga. Ungefär 100 personer deltar varje år. 

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och 
verksamheter 
Arbetet med att göra Ängelholms kommun ännu bättre görs effektivast genom att 
samverka med andra aktörer. Ängelholmshem samarbetar i olika typer av 
samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms Näringsliv, 
branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 2018 fortsätter 
Ängelholmshem att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga kan 
idrotta.  

Medskapande medarbetare  

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap 
För att Ängelholmshem ska lyckas uppföra, förvalta och äga fastigheter på ett så bra sätt 
som möjligt krävs att bolaget ständigt arbetar med frågor inom personalutveckling och 
trivsel. Under första tertialet har därför bland annat satsningar inom utbildning genomförts. 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 
Under inledningen på 2018 har andelen kvinnor inom Ängelholmshemskoncernen fortsatt 
att öka. Andelen nyanställda kvinnor under första tertialet är 80 % (4 av 5 nyanställda). 
Inom yrkesgruppen tjänstemän är det i nuläget lika många anställda kvinnor som män.  
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Bolaget ekonomi 
Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 16,1 mnkr före skatt. Avvikelser mot 
budget 2018-04-30 är totalt -0,1 mnkr. Bolaget prognosticerar nettoinvesteringar för 2018 
på totalt 180 mnkr, vilket kan jämföras med 2017 då investeringarna uppgick till 154 mnkr.  

Det pågår även detaljplanarbete avseende nya bostäder inom kvarteret Lundvivan i Munka 
Ljungby. Utöver detta pågår också förberedande arbete för nya bostäder inom andra delar 
av kommunen. 

Resultaträkning 2018           

mnkr 
Utfall per 

2018-04-30 
Budget per 
2018-04-30 

Av-
vikelse 

Års-
budget 

Helårs-
prognos 

Rörelsens intäkter 82,2 81,1 1,1 243,2 243,2 

Rörelsens kostnader -64,3 -63,9 -0,4 -191,8 -191,8 

 - därav avskrivningar -16,8 -16,9 0,1 -50,8 -50,8 

Rörelseresultat 17,9 17,2 0,7 51,4 51,4 

      

Finansiella intäkter 1,2 1,2 0,0 8,7 8,7 

Finansiella kostnader -15,4 -14,7 -0,7 -44,0 -44,0 

Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader 

3,7 3,7 0,0 16,1 16,1 

Bokslutsdispositioner m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt -0,8 -0,8 0,0 -3,5 -3,5 

ÅRETS RESULTAT 2,9 2,9 0,0 12,6 12,6 

 

Framtiden  
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolkningsmässigt krävs det att nya 
bostäder uppförs. Ängelholmshems mål är att bygga minst 60 nya lägenheter i snitt per år.  

Genom en entreprenad- och arkitekttävling har ett vinnande förslag utsetts innehållande 
271 stationsnära lägenheter i storlekarna 47-101 m2. I området ska även två LSS-boenden 
med totalt tolv lägenheter, fyra lokaler och en bokal (kombinerad lägenhet och lokal) 
uppföras. Byggstart beräknas ske sommaren 2018. Utöver beslutad nyproduktion planerar 
Ängelholmshem också att bygga 24 lägenheter intill Rönne å i centrala Ängelholm. Båda 
projekten avses att miljöcertifieras enligt standard för Miljöbyggnad.  
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AB Ängelholmslokaler 

Måluppföljning 
Ängelholmslokaler arbetar efter 5 mål som är fastställda i ägardirektiv som beslutats av 
Kommunfullmäktige. 

Medborgarfokus 

Koncernsamordning  
Målet innebär att Ängelholmslokaler till exempel ska erbjuda välskötta och ändamålsenliga 
lokaler. Ängelholmslokaler har under första tertialet fortsatt att satsa på att underhålla 
befintliga fastigheter. Aktuella nyproduktioner är bland annat Villanskolan, förskolan 
Rektorn 3 samt 40 lägenheter i Koncepthus Perstorp 1. Projektering pågår av en förskola 
på Jordgubbsfältet i Munka Ljungby samt Tegelgårdens förskola i Ängelholm. En 
tillbyggnad av Strövelstorps skola innehållande kök och matsal kommer också att uppföras.  

Effektiva verksamheter  

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 
Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta med att minska fastigheternas energiförbrukning 
samt uppföra nya lokaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som Miljöbyggnad 
eller med motsvarande standard. Under 2018 kommer 100 % av de befintliga fastigheterna 
vara fossilbränslefria. 27 % av fordonsflottan beräknas vara fossilbränslefri vid årets slut. 

Samhällsutveckling  

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2,0  
Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla befintliga lokaler i högt tempo samt uppföra 
nya hållbara och attraktiva lokaler. Exempelvis arbetar Ängelholmslokaler för närvarande 
med att kunna uppföra en ny skola samt tre förskolor. 

Medskapande medarbetare  

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  
För att Ängelholmslokaler ska lyckas uppföra, förvalta och äga fastigheter på ett så bra sätt 
som möjligt krävs att bolaget ständigt arbetar med frågor inom personalutveckling och 
trivsel. Under första tertialet har därför bland annat satsningar inom utbildning genomförts. 

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
Under inledningen på 2018 har andelen kvinnor inom Ängelholmshems-koncernen fortsatt 
att öka. Andelen nyanställda kvinnor under första tertialet är 80 % (4 av 5 nyanställda). 
Inom yrkesgruppen tjänstemän är det i nuläget lika många anställda män som kvinnor. 
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Bolagets ekonomi 
Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till +0,1 mnkr före skatt. Avvikelse mot 
budget per 2018-04-30 är totalt -2,2 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar för 
2018 på totalt 155 mnkr, vilket kan jämföras med 2017 då investeringarna uppgick till 148 
mnkr.  

Resultaträkning 2018           

mnkr 
Utfall per 

2018-04-30 
Budget per 
2018-04-30 

Av-
vikelse 

Års-
budget 

Helårs-
prognos 

Rörelsens intäkter 60,0 60,9 -0,9 182,6 182,6 

Rörelsens kostnader -60,6 -59,0 -1,6 -176,9 -176,9 

 - därav avskrivningar -16,0 -17,7 1,7 -53,2 -53,2 

Rörelseresultat -0,6 1,9 -2,5 5,7 5,7 

      
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -1,6 -1,9 0,3 -5,6 -5,6 

Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader 

-2,2 0,0 -2,2 0,1 0,1 

Bokslutsdispositioner m.m. 
     

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT -2,2 0,0 -2,2 0,1 0,1 

 

Framtid 
I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt ökar också behovet av 
verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet. Större planerade projekt är bland 
annat Villanskolan. Den nya skolan dimensioneras för 635 elever. Projektering pågår av en 
förskola på Jordgubbsfältet i Munka Ljungby samt Tegelgårdens förskola i Ängelholm. En 
tillbyggnad av Strövelstorps skola innehållande kök och matsal kommer också att uppföras. 
Planering pågår även för byggnation av en idrottshall i Hjärnarp.  

 


