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VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLM innehåll
Så här läser du vår årsredovisning

Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den 
verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verk-
samhetens utförande stämmer överens med de politiskt be-
slutade målen. Verksamhet och ekonomi vägs samman och 
en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar 
för att driva en verksamhet i enlighet med god ekonomisk 
hushållning.

Välkommen till Ängelholm
En överblick av året som gått i Ängelholms kommun. Läsaren 
får bland annat reda på hur den politiska mandatfördelning-
en ser ut i kommunen, viktiga händelser under året och hur 
organisationen ser ut.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är strukturerad utifrån de fyra 
perspektiven som ingår i kommunens styrmodell: medbor-
garfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och 
medskapande medarbetare.  I avsnittet görs även en samlad 
bedömning av god ekonomisk hushållning, både ur ett ekono-
miskt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Verksamheternas redovisning 
Information om den verksamhet som bedrivits i kommunen 
inom de olika huvuduppdragen. Avsnittet omfattar också 
en sammanfattning av huvuduppdragens ekonomi och bely-
ser viktiga framtidsfrågor. Även Ängelholmshem och Ängel-
holmslokalers verksamhet beskrivs i detta avsnitt.

Ekonomisk redovisning
En detaljerad information om kommunens finansiella ställ-
ning. I avsnittet finns förutom kommunens resultat- och 
balansräkning bland annat en sammanställning av ord och 
begrepp som kan vara bra att känna till för att lättare kunna 
läsa en årsredovisning. 
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© 2019
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Ekonomi och kvalitet

Foto
Infab AB (Omslag, s. 10 - KRAV, 17, 28, 31, 51) | Jessica Krantz (s. 7) 
Viktor Larsson (s. 4, 5, 11 - Jobb18), 15, 36-37, 48) | Alma Gunnarsson (s. 11 – Frisör)
Rikkard Häggbom (s. 34, 35, 38, 40, 43, 44, 47) | Caroline Benson (s. 11 – Saftstationen)
Fredrik Bröndrum (s. 10 – Silvia, 11 – Kronprinsessan) | White Arkitekter (s. 55)



 3

innehåll

 3

INNEHÅLL

Välkommen till Ängelholm

Välkommen till Ängelholm
Ordförande har ordet     4
Så här är Ängelholms kommun organiserad  6
Omvärld och välfärd     8
Ett år i Ängelholm      10

Förvaltningsberättelse
God ekonomisk hushållning    12
Nämndernas målredovisning    13
Medborgarfokus      14
Effektiva verksamheter     16
Samhällsutveckling      26
Medskapande medarbetare    32

Verksamheternas redovisning
Huvuduppdrag Lärande och familj   38
Huvuduppdrag Hälsa     44
Huvuduppdrag Samhälle     48
AB Ängelholmshem     52
AB Ängelholmslokaler      54

Ekonomisk redovisning
Redovisningsprinciper     56
Finansiella rapporter     58
Noter        60
Särskillda upplysningar koncern    68
Revisionsberättelse      69



4

VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLM

Ordförande har ordet
2018 var ett år som till stora delar präglades av valet 
till kommunfullmäktige och den politiska diskus-
sion om Ängelholms kommuns framtid som följer 
av detta. I oktober smygstartade en ny mandatperi-
od med ett nytt blågrönt styre. Jag vill rikta ett tack 
till alla – kommuninvånare och förtroendevalda – 
som på olika sätt bidragit till en levande lokal demo-
krati under året.

Byggstart för Ängelholms nyaste stadsdel
Under året togs första spadtaget för 270 nya lägen-
heter i Ängelholmshems regi. Scantomten är start-
skottet för utvecklingen av stadens nyaste stadsdel 
– Stationsområdet. Ambitionen är att utveckla en 
hållbar stadsdel med närhet till både kollektivtrafik 
och centrum. På sikt skapas 1500 nya bostäder sam-
tidigt som den omkringliggande infrastrukturen i 
form av gator och vägar byggs om med en ny struk-
tur.

Planeringsstart för Ängelholms nya skolor
Ängelholms kommun har de senaste åren upplevt 
en kraftig befolkningstillväxt. Ängelholm är en att-
raktiv kommun att bo och verka i vilket ställer krav 
på att välfärden byggs ut. Under 2018 kunde vi gläd-
jande nog påbörja arbetet med att få på plats tre nya 
skolor i Ängelholms kommun: på Fridhem, Adolfs-
fält och i Munka Ljungby.

Projekt Agila Ängelholm slutfört
2018 gick Ängelholms kommun i mål med det stora 
EU-projektet Agila Ängelholm där alla medarbetare 
och chefer utbildats i agilt arbets- och förhållnings-
sätt. Under året genomfördes också utbildningar i 
hur vår organisation arbetar med så kallade horison-
tella principer så som jämställdhet, icke-diskrimine-
ring och tillgänglighet. Detta gör tjänsteorganisatio-
nen bättre rustad att möta framtidens utmaningar 
och krav på offentlig verksamhet. 

Nationell uppmärksamhet för Aktivitet före-
bygger
Under hösten 2018 uppmärksammades Aktivitet fö-
rebygger av Generation Pep, ett initiativ från kron-
prinsessparet för att lyfta frågan om fysisk aktivitet 
bland barn och unga. Efter kommunens framträ-
dande på Generation Peps konferens i Stockholm 
besökte kronprinsessan Victoria Ängelholm för att 
själv se hur verksamheten bedrivs – ett besök som 
gjorde Ängelholm känt i hela Europa.

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ny politisk organisation
Under 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om 
förändrad politisk organisation för mandatperio-
den 2019-2022. I den nya organisationen införs fler 
nämnder samtidigt som kommunstyrelsens roll blir 
mer traditionell. Syftet med förändringen är att öka 
den politiska insynen i kommunens verksamheter och 
samtidigt stärka dialogen mellan politiken och tjänste-
mannaorganisationen. Arbetssättet känns igen från ti-
digare mandatperioder, men det är viktigt att ta tillvara 
på de erfarenheter – exempelvis av medborgardialog 
– som vunnits de senaste åren.

Det här är bara några av många exempel på saker som 
hänt i Ängelholms kommun under det gångna året. 
Gemensamt för dem alla är att de syftar till ökad livs-
kvalitet för kommunens invånare. Tack till alla medar-
betare för ert engagemang under 2018.
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2014 2015 2016 2017 2018
Invånare
Folkmängd 31/12  40 229     40 732     41 336     41 786    42 131
- Födelsenetto -4 -45 12 13 -7
- Inrikes flyttsnetto 138 356 303 63 146
- Utrikes flyttnetto 226 178 291 373 207
Befolkningsförändring 363 503 604 450 345

Skattesats
Kommunal skattesats, % 19,54 19,79 19,79 20,24 20,24
Region Skånes skattesats, % 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69
Total kommunal skattesats, % 30,23 30,48 30,48 30,93 30,93

Ekonomi, mnkr
Årets resultat kommunen 10,1 15,8 -266,2 60,7 42,1
Resultat exklusive jämförelsestörande poster 10,1 15,8 38,2 60,7 42,1
Årets resultat koncernen 64,0 12,8 -271,9 61,9 51,3
Resultat exklusive jämförelsestörande poster 
koncernen 64,0 12,8 32,5 61,9 51,3

Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och 
utjämning  1 816,4     1 892,5     1 994,0     2 149,2     2 231,6    

Verksamhetens nettokostnader  1 829,3     1 895,9     2 274,6     2 101,6     2 214,4    

Budgetavvikelse
- styrelse och nämnder, skattefinansierat 9,7 -13,6 -6,2 0,6 7,3
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 45,0% 44,3% 47,0% 44,3% 44,2%

Personal

Personalkostnader, mnkr  1 327,0     1 372,0     1 766,6     1 550,6     1 647,9    

Antal anställda  2 971,0     3 027,0     3 130,0     3 242    3 262

ÅR I SAMMANDRAG
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Ängelholms organisation är Sveriges första kommunala 
agila utvecklings- och serviceorganisation. Ordet agil är 
hämtat från engelskan och har betydelsen anpassnings-
bar och lättrörlig. Syftet med organisationen är att bättre 
kunna möta medborgarnas behov av kommunal service. 

Organisationen gör det lättare för både politiker och 
medborgare att engagera sig. Genom att först kanalisera 
långsiktiga och strategiskt viktiga frågor till fullmäktiges 
beredningar ges möjlighet till större inflytande för med-
borgarna och politikerna kommer in i processen i ett ti-

digare skede. Det finns fem fasta beredningar och möjlig-
het att inrätta tillfälliga beredningar för speciella ändamål. 

Tjänsteorganisationen är uppbyggd kring de tre huvud-
uppdragen Lärande och familj, Hälsa och Samhälle.  Där-
till finns en ledningsstab och agila arenor för utveckling 
och service. Servicestöd ger råd, stöd och service till den 
politiska organisationen, ledningsstaben och huvudupp-
dragen. Genom att verksamheter som har naturliga kopp-
lingar till varandra samlats i samma del av organisationen 
uppnås en högre grad av samverkan. De agila arenorna 
bidrar till ständiga förbättringar i service och kvalitet.

Se
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uppdrag

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 

service

Arena för 
utveckling och 
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Så här är Ängelholms kommun organiserad
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100 kronor i skatt till kommunen
användes till…

i kr

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 35,14

Grundskola och förskoleklass 22,13

Förskola 10,34

Gymnasieskola och vuxenutbildning 8,43

Individ- och familjeomsorg 4,90

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan 
fritidsverksamhet 3,40

Gator,vägar och parker 2,72

Skolbarnomsorg 1,65

Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,70

Räddningstjänst 1,40

Fysisk och teknisk planering 0,36

Politisk verksamhet 1,26

Kulturskola 0,57

Miljö och hälsoskydd 0,53

Övrig verksamhet 3,49

Årets överskott 1,98

Summa 100,0

Kommunens intäkter kommer ifrån...                                      
Belopp, 

mnkr %

Skatteintäkter 1874,8 65%

Avgifter och ersättningar 
för tillhandahållen service 362,2 13%

Generella statsbidrag och utjämning 356,8 12%

Riktade statsbidrag till olika
verksamheter 273,5 9%

Finansiella intäkter 29,8 1%

Summa 2897,1 100%

Kommunfullmäktiges mandatfördelning

Innan 
valet

Efter 
valet

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna 15 12

Centerpartiet 4 4

EngelholmsPartiet 3 3

Kristdemokraterna 2 2

Liberalerna 1 3

Miljöpartiet de gröna 2 2

Moderaterna 13 15

Sverigedemokraterna 4 9

Vänsterpartiet 0 1

Politiskt obundna 7 0

Summa 51 51

Vår vision
Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de 
konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruk-
tur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för fö-
retag 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 boen-
de och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkan-
de. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrotts- 
staden, kunskapsstaden och hälsostaden.
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skattebaser. Det kan innebära någon ytterligare skattebas 
eller en garanterad del av en statlig skattebas som liksom 
inkomstskatt ökar i takt med ekonomin så att kommuner, 
landsting och regioner kan göra långsiktiga antaganden 
om utvecklingen.

Välfärd i Skåne och Ängelholm
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos uppskat-
tar att det skapas cirka 11 000 nya jobb i Skåne under 
2018 och 8 500 nya arbeten under 2019. Länets arbets-
givare är dock fortsatt optimistiska kring efterfrågan på 
varor och tjänster och två av fem planerar att anställa 
närmaste tiden. Tillväxten av arbeten förväntas fortsätta 
både inom den offentliga och privata sektorn. 

Arbetslösheten har minskat i alla grupper, men är fort-
satt betydligt högre för personer utan gymnasieutbild-
ning och för utrikes födda. Samtidigt står utrikes födda 
i princip för hela nytillskottet av arbetskraft. På grund 
av att arbetsmarknaden är relativt starkt uppdelad mellan 
könen förväntas en större andel av de nyskapade jobben 
gå till kvinnor, då de i mindre utsträckning arbetar i kon-
junkturkänsliga sektorer.

I Ängelholm uppgick andelen öppet arbetslösa och per-
soner i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64  till 5,4 
% vilket är lägre jämfört med Skåne och Riket. Ungdoms-
arbetslösheten (16-24 år) har sjunkit från 5,7 % 2017 till 
5,3 % 2018. Även andelen långtidsarbetslösa sjönk med 
0,1 %-enhet till 3,1 % vilket är en fortsättning på den 
långa nedåtgående trend från 2010 när långtidsarbetslös-
heten uppgick till 3,8 % av befolkningen.

Om Sveriges kommuners ekonomi
Troligtvis har toppen på högkonjunkturen nu passerats, 
även om arbetsmarknaden är fortsatt stark. Ekonomin 
har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsam-
mans med en försvagad krona påverkat svensk export-
sektor positivt. Sysselsättningen har ökat snabbare än 
under tidigare konjunkturuppgångar. Både arbetskrafts-
deltagande och sysselsättningsgrad är uppe i de högsta ni-
våerna sedan före 1990-talskrisen, men framöver förvän-
tas utvecklingen av kommunernas skatteintäkter dämpas 
till följd av att utvecklingen av antalet arbetade timmar i 
samhället försvagas.

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren va-
rit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skat-
teintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från 
rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och 
omfattande ersättningar från staten för flyktingmottag-
andet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även 
kommunernas ekonomi att försämras. 

Framöver kommer kommunernas förutsättningar i allt 
högre utsträckning påverkas av det demografiska trycket, 
i första hand från barn och unga och på sikt också från 
den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat ge-
nom omfattande investeringar i förskolor, skolor, VA-an-
läggningar med mera. 

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig 
i många kommuner, inte minst inom individ- och famil-
jeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen 
och statens minskade ersättningar för ensamkommande 
har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling 
slår igenom i budgetunderskott. Kommande år ligger det 
demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostna-
derna ökar i takt med demografin fram till 2022 skulle 
kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya 
arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31miljarder, 
utan höjda statsbidrag. 

Utmaningarna måste mötas på flera olika sätt. En viktig 
lösning i pusslet för att klara den framtida utmaningen 
är förändrade arbetssätt och arbetsmetoder genom att 
bland annat utnyttja ny teknik och digitalisering bättre. 
De demografiska utmaningarna kommer att ställa högre 
krav på ett längre arbetsliv för att klara att finansiera och 
bemanna välfärden när andelen invånare som arbetar an-
nars skulle minska. Därutöver bedömer Sveriges Kom-
muner och Landsting att det finns behov av alternativ 
till ökande statsbidrag i form av nya, kompletterande 

Omvärld och välfärd

Arbetslöshet 2013-2017 (%)
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OMVÄRLD OCH VÄLFÄRD

Goda levnadsvillkor och en frisk befolkning är basen för 
ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. En 
kommuns (som geografiskt område) ohälsotal är ett mått 
på antalet utbetalade ersättningsdagar för sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuker-
sättning eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen 
per invånare i åldern 16-64 år. År 2018 är ohälsotalet för 
Ängelholm 25,5 vilket är en fortsättning på minskningen 
sedan 2016. För kvinnor är ohälsotalet 31,6 och för män 
19,4 dagar. Antalet dagar sjönk kraftigt i Skåne (25,0) och 
riket (24,7) vilket  gör att Ängelholm ligger något över 
genomsnittet. Den stora skillnaden mellan könen gäller 
även på regional och nationell nivå där ohälsotalen gene-
rellt är högre för kvinnor.

Ängelholm växer
Fler invånare gagnar kommunens utveckling. År 2018 
ökade kommunens befolkning med 0,8 % vilket motsva-
rar 345 personer. Den 31 december uppgick befolkning-
en till 42 131 personer.

459 barn föddes under året medan antalet avlidna uppgick 
till 466 personer vilket innebär att födelseöverskottet, det 
vill säga antalet födda minus antalet avlidna uppgick till -7 
personer. Den största förändringen sker i flyttningar mel-
lan olika kommuner i Sverige. Under året flyttade 1 960 
personer in från andra kommuner medan 1 814 lämnade 
Ängelholm vilket skapar ett inrikes flyttöverskott på 146 
personer. Ängelholm har även ett invandringsöverskott 
207 personer då 360 personer flyttade till Ängelholm från 
utlandet medan 153 flyttade till utlandet.

Under de senaste fem åren har Ängelholms kommun 
haft en hög årlig befolkningsökning mellan 0,8 % och 
1,5 %. Ängelholms kommun tar även årligen fram en 
befolkningsprognos som visar hur kommunen förväntas 
utvecklas de närmaste tio åren. Med hänsyn till de planer 
som finns att bygga nya bostäder i Ängelholms kommun, 
höga födelse- och invandringstal samt att det generellt rå-
der en bostadbrist i Sverige förväntas kommunens invå-
narantal fortsätta växa kraftigt 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.

Befolkningsutveckling 1995-2017

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.

Antal invånare %-årlig utveckling
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I Ängelholm är det alltid något nytt på 
gång. Här presenteras ett urval av händel-
ser som inträffat under året.

Karate med kronprinsessan

Kronprinsessan Victoria kom till Ängel-

holm för att besöka Aktivitet förebygger 

som arbetar med idrott och hälsa för 

barn och unga. Mötet planerades efter 

att Aktivitet förebygger presenterade 

sitt arbete på Pep Forum i Stockholm 

där kronprinsessparet är initiativtagare.

KRAV-certifiering ger godare och 

bättre mat

Måltidsservice har KRAV-certifierat 37 

av 42 kök vilket innebär att maten ska 

bestå av minst 25 procent ekologis-

ka livsmedel samt att 50 procent av 

dessa produkter ska vara KRAV-märk-

ta. Under 2018 var den ekologiska an-

delen 28 procent och av dem var 56 

procent KRAV-märkt.

Ett år i Ängelholm
Silviacertifierat demensboenden

Under våren har medarbetare från kom-

munens demensboende blivit utbildade 

av Silviahemmet för att kunna ge bästa 

möjliga vård till demenssjuka. En mer 

personcentrerad vård där man lär kän-

na personen bakom sjukdomen är en av 

Silviahemmets grundpelare, från sjuk-

domens tidiga fas till livets slut.

Huvuduppdrag hälsa har under året 

infört både digitala nycklar inom hem-

tjänsten samt e-handel där brukarna får 

ett större sortiment av varor samtidigt 

som arbetsmiljö förbättras för medar-

betarna.

Digitalisering av hemtjänsten

Under 2018 tog Ängelholmshem det 
första spadtaget för kvarteret Nya Saft-
stationen på Sockerbruket. Kvarteret 
kommer innehålla 270 lägenheter, två 
LSS-boenden och flera lokaler. Inflytt-
ningen är planerad till 2021-2022.

Första spadtaget för Nya Saftstationen
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Ängelholm bland Sveriges 25 bästa skolkommuner

Kommunens höga andel elever som upp-når högskolebehörighet och friska lärare 
gör oss till en topprankad skolkommun. 
Resultatet gör att Ängelholms kommun 
hamnar på plats 21 av totalt 290 kom-muner.

Hårakademin klippte guld, silver och brons

Förutom goda resultat i gymnasiet så ut-märkte sig Hårakademin på Ängelholms 
gymnasieskola när de vann både guld-, 
silver- och bronsmedalj i skol-SM för fri-sörer. Även vollybolltjejerna vann guld 
i skol- SM och Bjärebrödet vann priset 
Årets vara hos Entreprenörskap på rik-tigt i Skåne.

Jobb18 lockar många besökare

Det var stort intresse när Ängelholms 

jobbmässa, Jobb18, arrangerades för 

första gången. Cirka 2 300 besökare kom 

och träffade de 45 utställarna på stads-

biblioteket.

ETT ÅR I ÄNGELHOLM

Ny och modern fridrottsarena

Under sommaren färdigställdes den 

nya fridrottsarenan bakom Lindab 

Arena. På arenan finns det åtta 

löparbanor. Det finns även utrymme 

för kast- och hoppgrenar.

Sveriges näst bästa avfallskommun 

Genom att mäta avfallshantering 
kundnöjdhet utsåg branschföreningen 
Avfall Sverige Ängelholms kommun till 
Sveriges näst bästa avfallskommun. 
På topp 10-listan hamnade även Bå-
stad, Helsingborg, Bjuv och Åstorp 
som även de är NSRs ägarkommuner.
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Målet är uppfyllt. För 2018 prognostiseras ett po-
sitivt resultat om 42,1 mnkr, vilket innebär att re-
sultatet blir 1,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

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

Målet är inte uppfyllt. Välfärdsnämnden (-16,3 
mnkr) och Överförmyndarnämnden (-0,6 mnkr) 
har negativa budgetavvikelser. 

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

Målet är uppfyllt. Välfärdsnämnden och Överför-
myndarnämnden har inkommit under hösten med 
åtgärdsplaner enligt beslut i kommunstyrelsen. 

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

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kon-
tinuerlig 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 vid-
tagits och resultatet av dessa.

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat 
internkontrollplaner och uppföljningar rapporte-
ras i samband med årsbokslutet. När brister upp-
täcks så vidtas åtgärder.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbets-
tiden ska minska. 

Målet är inte uppfyllt. Den genomsnittliga sjuk-
frånvaron har under 2018 ökat till 5,43 % i jämfö-
relse med 5,14 % för år 2017. 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekono-
misk 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 ge-
neration 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 kom-
munens 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 eko-
nomisk 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 eko-
nomi- 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 tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt 
målarbete och i själva genomförandet av verksamheten. 

Kommunövergripande ekonomiska mål 
Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekono-
misk 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 har beslut fat-
tats om att göra avsteg från det finansiella målet. Istället 
ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till 
en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelse
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NÄMNDERNAS MÅLREDOVISNING

Välfärdsnämnden
Medborgarfokus
Välfärdsnämndens verksamheter agerar förebyggande 
och agilt utifrån individens behov.
Välfärdsnämndens verksamheter möjliggör delaktighet 
och inflytande för sina elever och brukare.
Välfärdsnämndens verksamheter uppmuntrar till en 
hälsosammare livsstil.

Effektiva verksamheter
Välfärdsnämndens verksamheter ska ge alla inom mål-
gruppen stöd att nå upp till sin fulla potential utifrån 
egna förutsättningar.
Välfärdsnämndens verksamheter arbetar med hållbara 
och effektiva lösningar som möter medborgarens behov.

Samhällsutveckling
I Kunskapsstaden Ängelholm arbetar välfärdsnämndens 
verksamheter för ett inkluderande samhälle.

Medskapande medarbetare
Välfärdsnämndens verksamheter ger förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil.

Kommunstyrelsen
Medborgarfokus
Medborgarnas kunskap, synpunkter och idéer tas tillvara 
i styrningen och utvecklingen av Ängelholm.

Kommunens tillgänglighet för medborgarna är god.

Effektiva verksamheter
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning som 
främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Samhällsutveckling
Ängelholm är en av de kommunerna i Sverige som ger de 
bästa förutsättningarna för näringslivet.
Ängelholm arbetar proaktivt för att få fler boenden som 
matchar medborgarnas behov.

Medskapande medarbetare
Ängelholms kommun attraherar dagens och framtidens 
medarbetare. Våra medarbetare känner delaktighet, 
yrkesstolthet, trivsel och ges möjligheter att utvecklas 
för ett hållbart arbetsliv.

Myndighetsnämnden
Medborgarfokus
Inom myndighetsnämndens verksamhetsområden är det 
lätt för medborgare och företag att lämna in handlingar 
och få tydliga svar och beslut inom förutsägbar och rimlig 
tid.

Effektiva verksamheter
Myndighetsnämnden arbetar för effektiva lösningar för 
medborgare och företag utifrån ett helhetstänk.

Myndighetsnämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.

Samhällsutveckling
Myndighetsnämnden medverkar till att Ängelholms kom-
mun utvecklas hållbart.

Medskapande medarbetare
Myndighetsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som ger 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Överförmyndarnämnden
Medborgarfokus

Effektiv och snabb handläggning av ärenden.

Genom ett agilt arbetssätt inom kommunen ska med-
borgarna erbjudas rätt form av stöd.

Effektiva verksamheter
Arbeta för nöjda ställföreträdare som vill behålla sina 
uppdrag.

Utvecklad digital handläggning.

Samhällsutveckling
Se till att tillgången på ställföreträdare följer samhällsut-
veckling och demografiska och sociala förändringar.

Medskapande medarbetare
Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv och en sund livsstil. 

I slutet av varje år görs en bedömning av nämndernas 
måluppfyllelse. 2018 är 46 % av de beslutade målen upp-
fyllda,  42 % delvis uppfyllda och 12 % är ej uppfyllda. 

Nämndernas målredovisning

Ej uppfylltDelvis uppfylltUppfyllt

46% 42% 12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Medborgardialogen forsätter
Under 2018 har kommunfullmäktiges beredningar ge-
nomfört åtta medborgardialoger. Samtliga genomfördes 
mellan januari - april för att sedan ta en paus över som-
maren med anledning av valet. Dialogerna har varit ett 
sätt att informera om pågående politiskt arbete och fram-
tidsfrågor och att ta del av medborgarnas olika synpunk-
ter och perspektiv. Övergripande tema för dialogerna har 
varit social hållbarhet. De perspektiv som lyftes fram un-
der medborgardialogerna har fått ta plats i slutrapporter 
om mötesplatser, sociala investeringar och mänskliga rät-
tigheter som debatterats i kommunfullmäktige.

Engelholm.se
Den 5 juni lanserades en ny webbplats för Ängelholms 
kommun. Nya engelholm.se har fokus på service till 
medborgarna och blandar viktig information och digitala 
tjänster. Webbplatsen är uppbyggd utifrån hur besökarna 
förväntas hitta information och inte efter hur kommu-
nens organisation är uppbyggd. Dessutom har fler än 100 
intervjuer med ängelholmare gjorts för att ta reda på vilka 
behov som är specifika just för dem.

Webbplatsen vidareutvecklas ständigt och sedan lansering-
en har vi under hösten bland annat lagt till en ny chatfunk-
tion och utökat utbudet av e-tjänster. Den nya webbplat-
sen är responsiv vilket innebär att den fungerar lika bra 
oavsett om du surfar från en mobil, läsplatta eller dator.

Fokus på digitala tjänster innebär att våra medborgare ges 
möjlighet att uträtta ärenden direkt på webben under de 
tider som passar bäst för dem. I slutet av 2018 fanns 80 
aktiva e-tjänster där man bland annat kunde beställa kar-
tor, boka möte med studievägledare, boka torgplats eller 
lämna in ett medborgarförslag. Under året har bland an-
nat skolan har tagit fram en ny skolstartstjänst där drygt  
4 300 av Ängelholms elever registrerade anhöriguppgif-
ter, specialkost och samtycke om vaccination. Vidare på-

går arbetet med att på ett enklare sätt föra vidare denna 
information till andra system för att minska kommunens 
administration. 

En kundtjänst att vara stolt över
Ängelholms kommun placerar sig på andraplats i Sveri-
ges Kommuner och Landstings (SKL) årliga mätning av 
kommuners service via telefon och e-post. Det är inte 
första gången Kundtjänst befinner sig i toppen i den 
här undersökningen. Vid två tidigare tillfällen, 2015 och 
2017 tog Ängelholm hem förstaplatsen. I kommunsve-
rige finns ett stort fokus på medborgarnas behov vilket 
märks på de många studiebesök som velat undersöka hur 
kommunens kundtjänst arbetar. Det ökade intresset syns 
även i SKLs mätning där flera kommuners goda resultat 
gjort att nyckeltalen blivit svårare att nå. Bland annat mä-
ter man numera andelen som får svar på e-post inom en 
dag istället för som tidigare två. I Ängelholms kommun 
är det fortfarande 100 %.

Svårare att få förskoleplats på öns-
kat datum
De senaste årens kraftiga befolkningsutveckling har gläd-
jande nog inneburit att antalet barn ökat i Ängelholms 
kommun. Det innebär även att det blivit svårare att få 
plats på förskolan på önskat datum. Under våren 2018 
minskade andelen barn som kunde erbjudas plats på för-
skola på önskat placeringsdatum till 36 % (från 71 % un-
der 2017). Detta beror på att Ängelholms kommun under 
våren öppnade nya förskolor och att alla barn inte kan 
skolas in samtidigt på en ny förskola. För att möta den 
ökade mängden barn öppnas under början av 2019 en 
ny förskola på Nyhem för cirka 65 barn samt paviljong-
er i Strövelstorp för cirka 40 barn. Under hösten 2019 
kommer även en ny förskola öppna i Munka Ljungby för 
cirka 60 barn. Ängelholms kommun håller sig dock inom 
skollagens krav om att erbjuda plats senast 4 månader 
efter anmält önskemål.

Kommunfullmäktiges mål avseende
Medborgarfokus är att:

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

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Medborgarfokus
Nämndernas måluppfyllelse

38% 50% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Kommunens kvalitet i korthet - Urval av nyckeltal

2016 2017 2018 Medel**
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 70 71 36 61
Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal* 5,1 5,1 4,8 5,1

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) - 100 100 80

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, 
(%) 71 83 79 53

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 89 92 95 85
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka* 47 47 47 53
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 72 - 75 66
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 86 - 85 80
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 23 23 17 16
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde - 243 148 150
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boen-
de, medelvärde 26 25 40 53

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvär-
de 15 15 16 15

* Utfallet avser föregående år
** Medelvärde för deltagande kommuner 2018

MEDBORGARFOKUS

Om du sitter vid en dator kan du klicka på bilden och för att använda den nya 3D-modellen av Ängelholms tätort.

3D-modell visualiserar framtiden
För att öka förståelsen för hur staden utvecklas har Hu-
vuduppdrag Samhälle tagit fram en ny interaktiv 3D-mo-
dell där tjänstepersoner och medborgare kan se Ängel-
holm ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv. Det 
innebär att medborgarna på ett nytt och spännande sätt 
kan ta del av pågående plan- och byggprojekt. Om du 

sitter vid en dator kan du gå in på www.engelholm.se för 
att se hur exempelvis Fridhemsområdet eller det nyligen 
påbörjade Stationsområdet kan komma att se ut. Genom 
att klicka på informationspunkterna kan du även se skis-
ser, få senaste informationen kring ärendet och läsa mer 
om detaljplanerna.

https://www.svisualizer.com/#View/083cfba27adffb6
http://www.engelholm.se
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Effektiva verksamheter

Digitala Ängelholm
I slutet av 2017 inrättades Digitaliseringsenheten med 
kompetens och resurser för att skapa förutsättningar för 
ett säkert, hållbart och innovativt digitaliseringsarbete. 
Under 2018 har fokus varit att hitta en avvägning mellan 
att nå effekter snabbt och samtidigt bygga grundförut-
sättningar för en säker och hållbar digital tranformation 
av Ängelholms kommun. Insatser har fokuserats på att 
förvalta och utveckla organisationens IT- och informa-
tionssäkerhet och IT-miljö. Flera stora upphandlingar har 
genomförts som både förbättrat IT-miljön och medfört 
kommunövergripande besparingar.

Under 2018 har utvecklingen av e-tjänster tagit fart på 
allvar. En ny e-tjänsteplattform har installerats och i hög 
takt har både externa och interna e-tjänster tagits fram. I 
slutet av året fanns 80 unika e-tjänster. Som ett exempel 
har en digital tjänst för vårdnadshavare tagits fram: Skol-
start, där cirka 4 300 av Ängelholms elever registrerade an-
höriguppgifter, specialkost och samtycke om vaccination. 
Digitaliseringsenheten har även upprättat en kreativ miljö 
där digital innovation uppmuntras, både med interna och 
externa aktörer.

Inom huvuduppdragen fortsätter utvecklingen för att för-
bättra kvaliten på verksamheten. Bland annat har Huvud-
uppdrag Hälsa under året infört digitala nycklar inom hem-
tjänsten samt e-handel där brukarna får ett större sortiment 
av varor och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Nya arbetssätt i lokalvården
Huvuduppdrag Samhälle har tagit täten inom lokalvårds-
branchen med att robotisera städningen på två skolor. Två 
robotar tar hand om uppgiften att hålla golven rena vilket 
tidigare var ett av lokalvårdarnas tuffaste arbeten. Därför 
kan golven numera skuras varje dag istället för en gång i 
veckan som tidigare. Under året har lokalvårdsservice ar-
betat med projektet den digitala städaren där medarbetaren 

via en surfplatta på städvagnen ser alla rum som ska städas 
och genom ett schema bockas rummen av. Det går även 
att ställa in avvikelser och se vilka rum som inte används. 
Målet är även att underlätta vid vikarietillsättning samt att 
påbörja övergången från rutinstädning till behovsstädning.

Bland 25 bästa skolkommuner
Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun har sedan 
2002 uppmärksammat kommuner som ger sina elever, 
lärare och skolledare goda förutsättningar för att skapa 
en god skola. Resultatet för 2018 visar att Ängelholms 
kommun hamnar på plats 21 av totalt 290 kommuner. 
Andelen elever som uppnår högskolebehörighet och en 
låg sjukfrånvaro bland lärare tillhör Ängelholms kom-
muns styrkor. Bland annat syns det genom att 82,5 % av 
eleverna har en gymnasieexamen inom 4 år i jämförelse 
med 65,3 % i genomsnitt i Sverige.

Under den årliga Mångfaldsveckan i september fick 
samtliga elever i årskurs 7 en heldag med förläsningar 
och workshops om mångfald och tolerans. Andra äm-
nen som lyftes var barnkonventionen som blir lagstadgad 
2020 och psykisk ohälsa. Eleverna fick kunskap om vad 
psykisk ohälsa är, olika symptom men framför allt att det 
alltid finns hjälp att få.

Krav på god mat
Måltidsservice har KRAV-certifierat 37 av 42 kök vilket 
innebär att maten måste bestå av minst 25 procent eko-
logiska livsmedel samt att 50 procent av dessa produkter 
ska vara KRAV-märkta. Under året var den ekologiska an-
delen 28 procent och av dem var 56 procent krav-märkt.
Viktigt är också att flera av våra kök och medarbetare har 
White Guide-nominerats vilket visar att våra verksamhe-
ter tar sitt uppdrag på allvar. Det handlar om ökad livs-
kvalitet och en bra måltidsupplevelse till våra medborgare 
och elever.

Kommunfullmäktiges mål avseende
Effektiva verksamheter är att:

I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet 
och ett effektivt resursutnyttjande.

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Nämndernas måluppfyllelse

14% 57% 29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Kommunens kvalitet i korthet - Urval av nyckeltal

2016 2017 2018 Medel**
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn* 123 006 124 744 132 371 147 445
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 87 82 74 71
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%) 92 96 92 88
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 92 86 90 82
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev* 94 358 101 480 112 603 110 117
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 83 83 82 65
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev* 111 629 115 996 124 068 129 278
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv* 2 610 2 544 2 871 4 049
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng 78 76 78 83
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - inflytande, andel (%) - 87 88 74
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) - - 100 76
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv* 4 897 5 069 5 868 6 473
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 73 74 67 64
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 87 88 84 82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 95 93 93 91
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+* 223 281 228 064 230 832 243 986
* Utfallet avser föregående år
** Medelvärde för deltagande kommuner 2018

EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Extratjänster skapar arbeten
För att nå framgång i ofta komplexa och gränsöverskri-
dande utmaningar samarbetar kommunen i stor utsträck-
ning med andra aktörer. Exempel på goda resultat som 
detta arbetssätt har bidragit till är kommunens satsning 
på extratjänster som genomförts i nära samarbete med 
arbetsförmedlingen. I oktober var drygt 90 personer är 
anställda med stöd av extratjänster. Kommunen arbetar 
också målmedvetet med att kunna erbjuda fortsatt an-
ställning i kommunen efter tvåårsperioden. 

Näst bästa avfallskommun
Genom att mäta en rad faktorer som bland annat avfalls-
mängd, kundnöjdhet, återvinning av material och matav-
fall utsåg branschföreningen Avfall Sverige Ängelholms 
kommun till Sveriges näst bästa avfallskommun. Avfalls-
hanteringen i Ängelholm sköts genom Nordvästra Skå-
nes renhållning AB (NSR). På topp 10-listan hamnade 
även Båstad, Helsingborg, Bjuv och Åstorp som även de 
är delägare i NSR.
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Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resul-
tat rensas från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar. Dessa realisa-
tionsvinster uppgår totalt till 11,2 mnkr och avser tom-
trätter (10,3 mnkr), försäljning av mark och byggnader 
(0,6 mnkr) samt inventarier och maskiner (0,3 mnkr). 

Balanskravsavstämning
mnkr 2017 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen 60,7 42,1
 - reducering av samtliga realisationsvinster -10,8 -11,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 49,9 30,9
Medel till resultatutjämningsreserv -6,8 -
Medel från resultatutjämningsreserv - -
Årets balanskravsresultat 43,1 30,9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 30,9 
mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav har 
uppfyllts.

Resultatutjämningsreserven avseende tidigare års avsätt-
ningar uppgår till 16,5 mnkr. Ingen ytterligare avsättning 
till resultatutjämningsreserven kan göras för 2018.

Årets resultat och balanskravet
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Årets resultat Balanskravsresultat

Kommunens långsiktiga resultatmål ska vara positivt och 
lägst uppgå till 2,0 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Kommunfullmäktige beslutade i samband med 
beslutet om budget för 2018 om ett undantag från det 
finansiella målet på 2,0 %. För måluppfyllnad 2018 krävs 
därför endast att balanskravet uppnås. För 2018 uppgår 
resultatet till 42,1 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 
1,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunens resultat uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra 
med budgeterat resultat om 15,6 mnkr. Den positiva bud-
getavvikelsen är därmed 26,5 mnkr. Nämndernas budget-
avvikelse uppgår till 7,6 mnkr medan de kommunöver-
gripande posterna och finansförvaltningen har en positiv 
avvikelse om 18,9 mnkr. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och 
avlopp uppvisar ett underskott på -2,4 mnkr för året (-5,0 
mnkr föregående år). Underskottet för vatten- och av-
loppsverksamheten minskar därmed skulden till abon-
nenterna avseende förutbetalda avgifter inom VA-verk-
samheten till 7,9 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer 
utförligt i en separat årsrapport. 

Utvecklingen av intäkter och kostnader 
För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekono-
misk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte över-
stiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör därför 
inte öka i snabbare takt än intäkterna i form av skattein-
täkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna översteg 
kommunens nettokostnader under 2018 med 0,9 % (19,4 
mnkr). Under perioden 2014-2018 har skatteintäkter och  
generella statsbidrag ökat något snabbare än nettokostna-
derna (nettokostnader 20,9 % jämfört med skatteintäkter 
och generella statsbidrag 22,9 %). 

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
mnkr
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Balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommu-
nallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 
kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter måste översti-
ga 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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Budgetavvikelser, driftredovisning 
Kommunövergripande poster och finansiering 
(+18,9 mnkr) 
Kommunens skatter och generella statsbidrag blev -10,2 
mnkr lägre än budgeterat, om man exkluderar medel för 
byggbonus. En av anledningarna till detta är att befolk-
ningen per den första november 2017 var 68 personer 
färre än budgeterat (41 782). Det är befolkningstalet den 
första november året innan redovisningsåret som ligger 
till grund för beräkningen av skatterna och de generella 
statsbidragen. I slutet av året erhöll Ängelholms kommun 
ett statsbidrag om 5,3 mnkr för att öka bostadsbyggan-
det, så kallad byggbonus. Bidraget är också ett generellt 
statsbidrag och ska resultatföras år 2018.

Försäljning av tomträtter och mark vid exploaterings-
områden har givit överskott om sammanlagt 23,1 mnkr. 
Vinsterna är högre än 2017 då de landade på 15,7 mnkr.

Kommunens pensionskostnader överstiger budgeten 
med sammanlagt -13,2 mnkr, vilket i huvudsak beror 
på högre kostnader för den förmånsbestämda ålders-
pensionen. I överskridandet ingår också ett underskott 
om -1,8 mnkr på grund av att pensionskostnaderna till 
Räddningstjänstförbundet reglerats felaktigt mellan åren 
2015-2018.

En positiv avvikelse om 8,0 mnkr finns för att semes-
terlöneskulden har minskat. Överskottet beror på att de 
anställda har minskat antalet sparade semesterdagar jäm-
fört med förra årsskiftet. De närmast tidigare åren har 
semesterlöneskulden ökat. 

Resultatet belastas av en kostnad för restvärdet efter riv-
ningen av Roslundaskolan om -9,2 mnkr. Denna kostnad 
vägs upp av motsvarande intäkter för reavinster (+9,3 mnkr) 

då kommunens pensionsplaceringar har setts över under 
hösten.

Utdelningen från AB Ängelholmshem är 5,7 mnkr, vilket 
är +0,7 mnkr mer än budgeterat. Överskottsutdelningen 
från kommunens långivare Kommuninvest uppgår i år till 
6,4 mnkr, vilket är +3,4 mnkr mer än budgeterat.

Medel för vindkraftspremier och tillkommande statsbi-
drag för extratjänster redovisas som överskott om 3,5 
mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen. Utredningskost-
nader för stadshuset 2018 belastar resultatet med -0,8 
mnkr. Ett obudgeterat driftbidrag till Rögle BK har beta-
lats ut och belastar resultatet med -1,0 mnkr.

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall 

2018-12-31
Budget 

Helår 2018 Avvikelse

Kommunfullmäktige -5,2 -6,2 1,0

Kommunstyrelse -908,7 -931,6 22,9

Myndighetsnämnd -14,4 -15,0 0,6

Välfärdsnämnd -1265,7 -1249,4 -16,3

Valnämnd -0,5 -0,5 0,0

Överförmyndarnämnd -5,3 -4,7 -0,6

Summa -2199,8 -2207,4 7,6

Kommunövergripande/finansiering 2241,9 2223,0 18,9

Summa skattefinansierad verksamhet 42,1 15,6 26,5

PER VERKSAMHET
mnkr Utfall 

2018-12-31
Budget 

Helår 2018 Avvikelse

Politisk organisation -21,3 -24,1 2,8

Huvuduppdrag Lärande och familj -1316,3 -1300,5 -15,8

Huvuduppdrag Hälsa -534,6 -549,1 14,5

Huvuduppdrag Samhälle -215,2 -219,3 4,1

Kommundirektör -39,0 -39,8 0,8

Servicestöd -73,4 -74,6 1,2

Summa -2199,8 -2207,4 7,6

Kommunövergripande/finansiering 2241,9 2223,0 18,9

Summa skattefinansierad verksamhet 42,1 15,6 26,5

Kommunfullmäktige (+1,0 mnkr)
Hela överskott är kopplat till beredningsarbetet. Merparten 
av de fasta beredningarna arbetade inte under hösten, en-
dast två presidier arbetade året ut. Reserverade medel för 
bland annat tillfälliga beredningar har inte heller använts.

Kommunstyrelsen (+22,9 mnkr) 
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (2,5 mnkr)
Under kommunstyrelsen har diverse reserverade medel 
funnits. Bland annat för KS oförutsedda, stormskador, 
förnyelse av fordonsparken och medel för landsbygds-
utveckling. Dessa är i huvudsak inte förbrukade, vilket 
är anledningen till överskottet. Driftskostnader för Åsbo-
skolan och Parkskolan har belastat resultatet, i avvaktan 
på beslut om rivning och försäljning, med totalt 1,9 mnkr.

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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Huvuduppdrag Lärande och familj (+0,4 mnkr)
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 40.

Huvuduppdrag Hälsa (+14,5 mnkr)
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 46.

Huvuduppdrag Samhälle (+3,4 mnkr)
Mer om huvuduppdragets budgetavvikelser går att läsa 
på sidan 50.

Kommunledning (+0,8 mnkr)
Överskottet beror på ett lägre nyttjande av konsulttjäns-
ter och utbildningsinsatser än budgeterat.

Servicestöd (+1,3 mnkr)
Den positiva avvikelsen inom servicestöd beror i sin hel-
het på ett överskott för kapitalkostnader som i sin tur är 
en följd av senarelagda IT- och digitaliseringsinvestering-
ar. För 2018 fick Servicestöd ett besparingsuppdrag om 
5,6 mnkr och trots detta nås alltså den positiva avvikelsen. 

Myndighetsnämnden (+0,6 mnkr)
De verksamheter som myndighetsnämnden ansvarar för 
uppvisar en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Verk-
samheterna som myndighetsnämnden ansvarar för ingår 
i huvuduppdrag Samhälle. Mer om verksamhetens bud-
getavvikelse går att läsa i huvuduppdragens ekonomiska 
analys. För det politiska arbetet i nämnden finns ett un-
derskott om -0,1 mnkr för arvoden till förtroendevalda.

Välfärdsnämnden (-16,3 mnkr)
De verksamheter som Välfärdsnämnden ansvarar för 
uppvisar en negativ budgetavvikelse om -16,3 mnkr. 
Verksamheten som välfärdsnämnden ansvarar för ingår 
i huvuduppdrag Lärande och familj. Mer om verksam-
hetens budgetavvikelse går att läsa i huvuduppdragens 
ekonomiska analys. 

Valnämnden (0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.

Överförmyndarnämnden (-0,6 mnkr)
Överskridandet beror på att kostnaderna för att ersätta 
ställföreträdarna är högre än budgeterat till följd av anta-
let ärenden är många och resurskrävande.

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

Bland nämnderna finns den största negativa budgetavvi-
kelsen hos Välfärdsnämnden (-16,3 mnkr). Överförmyn-
darnämnden har också en negativ avvikelse om -0,6 mnkr. 
Överskott finns hos Kommunstyrelsen (22,9 mnkr), 
Kommunfullmäktige (1,0 mnkr) och Myndighetsnämn-
den (0,6 mnkr). Sammantaget visar nämnderna ett över-
skott om 7,3 mnkr.

Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas utfall 
blir bättre än både april- och augustiprognosen. Välfärds-
nämndens prognoser och utfall har försämrats under året 
medan Kommunstyrelsens har kraftigt förbättrats. Myndig-
hetsnämnden, Överförmyndarnämnden och Kommunfull-
mäktige har förhållandevis små avvikelser i sina prognoser 
och i utfallet.

Helårsprognos, budgetavvikelse

mnkr Prognos 
april           

Prognos 
augusti

Utfall 
bokslut 

Nämnderna -11,1 -7,9 7,6
Årets resultat 13,5 20,1 42,1

Pensionsåtagande & förvaltning av 
pensionsmedel 
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 426,7 
mnkr vilket är en minskning med 25,5 mnkr i förhållande 
till 2017. 

Pensionsåtagande
mnkr 2017 2018

Avsättning i balansräkningen som avser anställ-
da - intjänade efter 1998 26,5 27,5

Avsättning i balansräkningen som avser förtro-
endevalda 1,8 3,3

Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser 
anställda - intjänade före 1998 421,6 394,7

Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser 
förtroendevalda 2,3 1,2

Totala pensionsförpliktelser 452,2 426,7

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvudde-
len 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 Pensi-
on) som motsvarar det årets beräknade intjänade pen-
sionsförmåner. Därmed byggs inte någon ny skuld upp. 



21

Kommunens avsatta pensionsmedel täcker 51,9 % av det 
totala pensionsåtagandet. Skillnaden mellan skuld och av-
sättning, 190,5 mnkr, har återlånats i verksamheten. 

Likviditet och lån 
De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 149,6 mnkr. 
Sammantaget har de likvida medlen minskat med 28,2 
mnkr jämfört med föregående år. 

De långfristiga lånen har ökat med 130 mnkr och uppgår 
till 790 mnkr, varav 300 mnkr avser den skattefinansiera-
de verksamheten och 490 mnkr avser den avgiftsfinan-
sierade VA-verksamheten. VA-verksamheten står för 140 
mnkr av ökningen. Lånen används bland annat för att 
finansiera utbyggnad av avloppsreningsverket och reno-
vering av vissa befintliga delar.

Lånen till den skattefinansierade verksamheten har mins-
kat med 10 mnkr under året. Den avgiftsfinansierade 
verksamheten har sedan tidigare tagit upp interna lån, 
som finansieras via utlåning av pensionsmedel, uppgåen-
de till 102,0 mnkr. 

Låneskuldens genomsnittliga återstående löptid är 2,36 
år och genomsnittlig viktad ränta är 0,43 % vid årsskiftet, 
vilket kan jämföras med en genomsnittlig ränta på 0,40 % 
föregående år. Inga lån är upptagna i utländsk valuta.

Kommunen har sammanlagt lånat 150 mnkr avseende 
vatten- och avloppsprojekt som finansierats av Nordiska 
Investeringsbanken. Projekten uppfyller bankens krav för 
Gröna projekt.

Långfristiga externa skulder
mnkr
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Efter beslut i kommunfullmäktige 2016 har kommunen 
gjort en förtida inlösen av delar av kommunens pensions-
åtaganden med 304,4 mnkr inklusive särskild löneskatt 
(59,4 mnkr).

Kommunen har ”öronmärkt” likvida medel i balans-
räkningen som ska täcka delar av pensionsskulden. Vid 
utgången av 2018 uppgick det bokförda värdet på pen-
sionsmedlen till 221,3 mnkr. Pensionsmedlen förvaltas 
enligt tabell nedan. 

Pensionsmedel
mnkr 2017 2018

Realränteobligationer 21,3 0,0
Intern utlåning inom koncernbolag och 
VA-verksamhet 102,0 102,0

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 26,5 26,5
Aktiefonder 38,9 43,7
Räntefonder 32,5 46,4
Koncernkonto, övrigt 0,1 2,7
Totala pensionsmedel 221,3 221,3

Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelast-
ningen avseende pensionsutbetalningarna att vara fort-
satt höga. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut 
om att börja använda de medel som avsatts för pensions-
ändamål genom att årligen, överföra 10 mnkr från pen-
sionsförvaltningen till kommunens ”egen” likviditet.

Kommunen har placeringar i tre aktiefonder och tre rän-
tefonder. Under 2018 har kommunen antagit en ny fi-
nansiell policy där avsnittet kring etiska regler utvidgats 
väsentligt, bland annat rörande restriktioner vad gäller in-
vesteringar i företag som har sin huvudsakliga inriktning 
mot verksamhet kopplat till fossila bränslen. Policyn har 
implementerats under året. Detta har inneburit att flera 
placeringar sålts och ersatts av nya som följer den antagna 
policyn. Bland annat har kommunen investerat 15 mnkr 
i en grön obligationsfond och 20 mnkr i en svensk aktie-
fond som har fokus på bolag som är fossilfria. 

Marknadsvärdet på aktie- och ränteplaceringar i förvalt-
ningen har under året minskat med 3,0 % till följd av 
svag utveckling på aktiemarknaderna. Även räntebärande 
placeringar ger för närvarande mycket låg avkastning. 

Under 2015 gjorde kommunen en särskild medlemsin-
sats på 26,5 mnkr till Kommuninvest i syfte att stärka 
bolagets finansiella ställning. Dessa medel har tagits från 
pensionsmedelskapitalet. Genom inbetalningen får kom-
munen möjlighet att intäktsföra den årliga återbäringen 
och räntan på insatskapitalet. 

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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Investerings- och
exploateringsverksamhet 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 262,5 mnkr, vilket är 
11,9 mnkr högre än budgeterat. För de skattefinansiera-
de investeringarna är utfallet totalt 12,3 mnkr lägre än 
budgeterat. Inget av projekten för den skattefinansierade 
verksamheten har en större positiv eller negativ budget-
avvikelse än 3,2 mnkr.

Inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är istället 
utfallet 24,2 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror i 
huvudsak på utbyggnaden av avloppsreningsverket (-24,1 
mnkr). Utfallet för avloppsreningsverket 2018 är 75,1 
mnkr att jämföras med 51 mnkr i investeringsbudgeten. 
Delar av investeringen har tidigarelagts till 2018, men to-
talkostnaden för projektet bedöms följa budgeten.

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter på 36,0 
mnkr och 26,1 mnkr i inkomster. Nettoutgifterna uppgår 
således till 9,9 mnkr.

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall 

2018-12-31
Budget 

helår 2018 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen 89,2 101,7 12,5
Myndighetsnämnden 0,8 1,2 0,4
Välfärdsnämnden 14,9 14,3 -0,6
Summa skattefinansierad verksamhet 104,9 117,2 12,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 157,6 133,4 -24,2
Summa avgiftsfinansierad
verksamhet 157,6 133,4 -24,2

Summa Ängelholms kommun 262,5 250,6 -11,9

PER VERKSAMHET

mnkr Utfall 
2018-12-31

Budget 
helår 2018 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet  

Politisk organisation 0,0 0,0 0,0
Huvuduppdrag Lärande och familj 15,6 15,3 -0,3
Huvuduppdrag Hälsa 4,4 6,7 2,3
Huvuduppdrag Samhälle 76,1 79,6 3,5
Servicestöd 8,8 15,6 6,8
Summa skattefinansierad verksamhet 104,9 117,2 12,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 157,6 133,4 -24,2
Summa avgiftsfinansierad
verksamhet 157,6 133,4 -24,2

Summa Ängelholms kommun 262,5 250,6 -11,9

Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 104,9 
mnkr medan avgiftsfinansierade investeringar utgör 
157,6 mnkr.

De investeringsprojekt som överstiger 6 mnkr är specifi-
cerade i tabellen nedan:

Investeringar över 6 mnkr
mnkr 2018

Utbyggnad av Avloppsreningsverk 75,1
Pumpstation Pyttebron 21,5
Ombyggnad runt Villanskolan 20,1
Spillvattenledning Lingvallen-Reningsverket 15,7
Omläggning av VA Diamantvägen m.fl. 12,7
Klippanvägen ombyggnad 12,4
Omläggning av VA Östra Järnvägsgatan m.fl. 6,5
Asfaltsplan 6,3
Anläggning av fridrottsarena 6,1

Borgensåtagande 
De totala borgensförbindelserna uppgår till 2 429,8 
mnkr, vilket är en ökning med 214,2 mnkr jämfört med 
2017. Ökningen beror främst på att Ängelholmshems-
koncernen ökat sin upplåning med 202,8 mnkr. Av de 
totala borgensåtagandena avser 2 274,7 mnkr AB Ängel-
holmshemskoncernen och resterande 155,1 mnkr avser 
andra organisationer. Kommunens borgensåtaganden 
för AB Ängelholmshem är omfattande och sammanta-
get börjar kommunkoncernen närma sig det lånetak som 
Kommuninvest satt för utlåning. Taket utgör ingen abso-
lut gräns för koncernens upplåning, men når då en nivå där 
Kommuninvest börjar granska kommunen närmare. Sam-
tidigt är kommunens eget investeringsbehov omfattande 
och därför behövs det kvarvarande låneutrymmet för egna 
investeringar. Kommunen för därför en dialog med bola-
get kring dess framtida finansiering av nya fastigheter. 

Delägarskapet i Sydvatten AB har inneburit att kommu-
nen tecknat ytterligare borgen på 15,9 mnkr för bolagets 
åtaganden och totalt uppgår borgen för Sydvatten AB 
totalt till 85,9 mnkr vid årsskiftet. Andra större borgen-
såtaganden avser, Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
(NSR), 30,0 mnkr och Skånes gymnastikförbund, 36,1 
mnkr. Inga borgensåtaganden har infriats under 2018. 

Investeringar
mnkr
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Intern kontroll 
Den interna kontrollen är en process för att följa upp 
om kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt 
och effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlit-
lighet 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 nämnder-

na årligen ska göra en samlad bedömning av den inter-
na kontrollen samt väsentlighets- och riskanalyser. Den 
interna kontrollen ingår som ett moment i kommunens 
styrmodell Ratten.

Nämndernas kontrollplaner för kommande år ska ha be-
slutats innan årsskiftet. Nämnderna ska rapportera resul-
tatet från uppföljningen av planerna till kommunstyrel-
sen i samband med bokslutet.

Kommunens samlade verksamhet 
Utöver den kommunala förvaltningen finns det även an-
dra verksamheter där kommunen helt eller delvis är äga-
re. 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 årsre-
dovisningen. En uppdelning görs i koncernföretag och 
uppdragsföretag. Koncernföretag är enheter där kommu-
nen har ett bestämmande eller betydande inflytande, vil-
ket uppkommer när röstandelarna uppgår till 20 % eller 
mer. Uppdragsföretag utgörs av andra samägda företag 
och kommunala entreprenader där kommunens röstan-
delar understiger 20 %. Nedan presenteras Ängelholms 
kommuns samlade verksamhet.

ÄNGELHOLMS 
 NÄRINGSLIV AB  

14,0 %  

COMPETENSUM  
SKÅNE NORDVÄST

AB 6,1 %  

NSR AB 
16,0 %  

ARENABOLAGET  
I ÄNGELHOLM AB 

10,6 %  
SYDVATTEN AB 

4,55 %  

Ängelholms kommuns samlade verksamhet

ÄNGELHOLMS 
FASTIGHETS- 
STRUKTUR AB 

100 %

AB 
ÄNGELHOLMS- 

LOKALER 
100 %

AB
ÄNGELHOLMSHEM 

99,9 %  

ÄNGELHOLMS  
KOMMUN

SÖDRA SJUK-
HUSOMRÅDETS 
UTVECKLING AB 

100 %

EFFEKTIVA VERKSAMHETER
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Ängelholmshemskoncernen 
Anpassade lokaler avsedda för kommunal verksamhet 
samt attraktiva hyreslägenheter gör Ängelholm attraktivt 
för både människor och företag. Efterfrågan på hyreslä-
genheter är fortsatt stor. I takt med att befolkningsmäng-
den 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 3 110 vilket motsvarar 207 000 kva-
dratmeter och antalet förvaltade och ägda lokaler upp-
gick till 244 000 kvadratmeter. Total bostads- och lokalyta 
uppgår till 451 000 kvadratmeter, varav 416 000 kvadrat-
meter ägs av bolagen. 

Moderbolaget Ängelholmshems verksamhet består av 
att förvalta och bygga hyreslägenheter inom Ängelholms 
kommun. Ängelholmshem är den största ägaren av bo-
stadsfastigheter i Ängelholm och har näst intill 100 % i 
uthyrningsgrad. För närvarande är 10 600 personer re-
gistrerade som bostadssökande i bolagets bostadskö. 

Ängelholms kommun har fortsatt att förvärva de ute-
stående 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, an-
skaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i 
den takt kommunens behov och krav förändras. Ängel-
holmslokaler ska även bistå kommunen med att anskaffa 
och avveckla externt hyrda lokaler. 

I koncernen ingår också Södra Sjukhusområdets Utveck-
ling AB och Ängelholms Fastighetsstruktur AB, bolag 
som har till uppgift att äga, utveckla, förvalta och avyttra 
fastigheter i koncernen. Under 2018 var det ingen aktivi-
tet i dessa bolag. 

För mer information om den verksamhet som bedrivits i 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler under året, eko-
nomiskt utfall samt framtidsplaner, se sidan 52-55. 

Ängelholmshemskoncernens ekonomi 
Redovisat resultat för Ängelholmshemskoncernen upp-
går till 12,6 mnkr. Ängelholmshems resultat efter finan-

siella poster uppgår till 11,3 mnkr och Ängelholmsloka-
lers motsvarande resultat uppgår till 7,2 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 15,5 % (16,2 % föregående år).

Ängelholmshemskoncernen
mnkr 2017 2018

Nettomsättning 411,7 432,9
Resultat efter finansiella poster 8,5 12,6
Nettoinvesteringar 301,7 236,8
Balansomslutning 3 170,1 3 371,6
Soliditet, % 16,2 15,5

Personalstatistik 
Antal anställda (årsarbetare) 76 82

Kommunala uppdragsföretag 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av 
sex kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ås-
torp och Ängelholm. Ängelholms kommun ägarandel 
uppgår till 16,0 %. NSR:s verksamhet grundar sig på ett 
konsortialavtal som alla ägarkommuner har godkänt. Av-
talet gäller till utgången av 2030.  Enligt konsortialavtalet 
ska NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett 
resurs- och avfallssnålt samhälle genom avfallsminime-
ring, 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 regi-
onala näringslivet. I nordvästra Skåne finns sex stycken 
återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsing-
borg som huvudanläggning. 

Ängelholms Näringsliv AB 
Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängel-
holms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar ut-
veckling 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 besöksnä-
ringsutveckling, centrum- och näringslivsutveckling.  Äng-
elholms kommuns ägarandel uppgår till 14,0 % och AB 
Ängelholmshems ägarandel uppgår till 4,0 %. Resterande 
ägarandelar är fördelade på lokala företag.

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 an-
läggningar. Lindab Arena hyrs ut till Rögle BK och är 
Rögle BK:s officiella hemmaplan. Ängelholms kommuns 
ägarandel uppgår till 10,6 %. 
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Sydvatten AB 
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 Bol-
mentunneln. När vattnet når förbindelsepunkterna för 
respektive delägarkommun ansvarar var och en av kom-
munerna för den egna lokala distributionen av dricksvatt-
net. Under året har Båstads kommun tillkommit som del-
ägare. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 4,48 %. 

Competensum Skåne Nordväst AB 
Competensum erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar 
på högskolenivå och kompetensutveckling till privata och 
offentliga organisationer och har sitt säte i Helsingborg. 
Competensum Skåne Nordväst bildades 2008 och Ängel-
holms kommun har varit en av ett 20-tal delägare. Under 
2018 avyttrade kommunen sitt ägande i bolaget. 

Köp av välfärdstjänster 
Delar av kommunens verksamhet bedrivs av externa ak-
törer. De största beställarna inom kommunen är verk-
samheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och 
familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2018 till 457,5 
mnkr vilket motsvarar 12 % av de totala kostnaderna för 
kommunen. Under 2017 uppgick köp av huvudverksam-
het till 452,8 mnkr.

Entreprenörer
UTBILDNING Båstad Montessori

Halmstad kommun
Hässleholms kommun

Helsingborgs stad
Höganäs kommun

VÅRD OCH OMSORG Attendo Care AB
Adium Omsorg AB

Vardaga Äldreomsorg AB
Victum Omsorg AB
Förenade Care AB

Cirkeln Stöd och Behandling AB

Vad händer om..
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal fak-
torer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, 
medan andra liggen utanför vår kontroll. Ett sätt att be-
skriva kommunens beroende av omvärlden är att upprät-
ta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska 
konsekvenserna av olika händelser. 

Känslighetsanalys
mnkr  Förändring +/-

10 öres förändring av kommunalskatten 9,3
Förändrat invånarantal med 100 4,9
Avgiftsförändring med 1% 1,8
Löneförändring med 1%, inkl PO         15,2
Ökad upplåning med 10 mnkr        0,04
10 heltidstjänster 5,0

Framtidsanalys 
Kommunen redovisar ett relativt stort överskott som är i 
nivå med kommunens långsiktiga resultatmål. Det faktis-
ka utfallet överträffar de prognoser som gjorts under året. 
Sammantaget är nämndernas ekonomi i balans och totalt 
uppgår deras överskott till 7,6 mnkr. Det finns dock stora 
olikheter mellan nämnderna när det gäller budgetföljsam-
het. Välfärdsnämnden redovisar ett underskott på 16,3 
mnkr med stora negativa avvikelser inom gymnasieskola, 
funktionsstöd samt individ- och familjeomsorgen. Un-
derskott finns även inom överförmyndarnämnden. Dessa 
underskott uppvägs av överskott inom övriga nämnder. 
Trots att Välfärdsnämnden tillförts utökade resurser kvar-
står obalanser i verksamheterna vilket är problematiskt. 

De senaste åren har kommunens befolkning växt snabb-
are än målet om en årlig befolkningsökning på 1 %. Under 
2018 har dock takten varit något lägre och tillväxten slutade 
på 0,8 %. Detta är troligen inget trendbrott utan befolk-
ningsutvecklingen styrs till stor del av hur många bostäder 
som färdigställs under året. Om vi tittar framåt 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 konjunktur-
känslig och en avmattning i konjunkturen kan få stor påver-
kan på hur många bostäder som byggs.

Kommunen har de senaste åren arbetat med att sätta mål 
för områden som av politiken bedöms som viktiga ut-
vecklingsområden. Ambitionen har också varit att målen 
ska vara färre så att fokus blir på det som är allra vikti-
gast – totalt har 24 mål fastställts för 2018. Nämndernas 
måluppfyllelse är relativt god och 87% av målen är helt 
eller delvis uppfyllda. Investeringsprojekten har i hög grad 
utförts i enlighet med budget. 

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 kommunerna att effektivisera sin verksam-
het på olika sätt, till exempel genom att ta tillvara på digitali-
seringens möjligheter, förnyade arbetssätt och omprövning 
av verksamhetens omfattning och kvalitet.

EFFEKTIVA VERKSAMHETER



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

26

Vad tycker Ängelholmarna?
Under hösten frågade SCB på uppdrag av Ängelholms 
kommun 1 200 medborgare hur det är att leva och bo 
i Ängelholm. Genom att slå samman resultatet av de 
svarande skapas ett Nöjd-Region-Index (NRI). För 
Ängelholm hamnade NRI-helhetsbetyg på 66 vilket kan 
jämföras med 62 för samtliga deltagande kommuner. Un-
dersökningen visade att 58 % av medborgarna starkt kan 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommu-
nen vilket ger ett index av NRI-rekommendation på 74 
vilket är 8 enheter högre än genomsnittet. Särskilt nöjda 
är invånarna med det kommersiella utbudet, goda kom-
munikationer och kommunens fritidsmöjligheter.

Ett gott företagsklimat
Ett bra företagsklimat handlar i grunden om att det ska 
vara lätt att starta, driva och utveckla företag. Skapas goda 
förutsättningar för lönsamma och växande företag skapar 
de i sin tur fler jobb som leder till ökade skatteintäkter och 
därmed de resurser som finansierar välfärden i kommu-
nen. Ängelholm har sedan starten av Svenskt Näringslivs 
mätning av kommunernas företagsklimat legat i Sveri-
getoppen. I 2018 års mätning rankas Ängelholm som 21:e 
bäst i landet. 

I Ängelholm pågår ett kontinuerligt arbete för förbättra 
företagsklimatet. Dialog mellan kommunen och företa-
gen prioriteras och varje år genomförs cirka 80 företags-
besök som har fokus på företagsklimatet. I kommunens 
företagsklimatgrupp som består av representanter från 
olika kommunala uppdrag och Ängelholms Näringsliv 
AB diskuteras och genomförs förbättringar kontinuerligt.

På senare tid har all myndighetsutövande personal ge-
nomgått SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Före-
tagslotsen har kompletterats med en Evenemangslots 
och en evenemangsguide för arrangörer är framtagen. 
Tillståndsguiden på hemsidan är utbyggd och förval för 
företag är infört i kommunens kundtjänst.

Samverkan i Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommu-
nerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga. Samarbetets vision är att upplevas som en 
sammanhängande stad och vara en av norra Europas 
mest kreativa och inkluderande regioner. Kommunerna 
ska förverkliga det genom att samarbeta för tillväxt, ef-
fektivitet och utveckling.

Arbetet inom Familjen Helsingborg drivs inom cirka 40 
olika kunskapsnätverk. Exempel på händelser under året i 
nätverken är att chefsnätverket för arbete, utbildning och 
migration har satt upp målet och påbörjat arbetet med 
att halvera arbetslösheten bland utlandsfödda kvinnor. 
Inom Kulturchefsnätverket har flera kommuner sam-
arbetat med att samordna aktiviteter för barn och unga 
under höstlovet under namnet Kulturlovet. Även priset 
Årets mångfaldsinitiativ har instiftats och vinnaren blev 
arbetsmarknadsenheten i Perstorps kommun.

För att utveckla och säkra kompetensförsörjningen i 
kommunerna har programmet Framtidens chefer ge-
nomförts där medarbetare får möjlighet att genomföra 
en ledar- och utvecklingsutbildning. I traineeprogram-
met har nyutexaminerade akademiker genomfört ett 12 
månader långt program där praktiskt arbete varvas med 
utbildning. 

Kommunfullmäktiges mål avseende  
samhällsutveckling är att:

Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveck-
ling för att tydliggöra vår profil, Ungdoms-
staden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och 
Hälsostaden.

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Samhällsutveckling
Nämndernas måluppfyllelse

80% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Kommunens kvalitet i korthet - Urval av nyckeltal

2016 2017 2018 Medel**
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 84 84 85 84
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%)* - 26 35 39

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)* 18 23 33 37
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI* - 66 71 71
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)* 53 56 61 40
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 31 31 31 35
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) - 24 27 29
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 81 81 78 79

* Utfallet avser föregående år
** Medelvärde för deltagande kommuner 2018

Räddningstjänst med fokus på före-
byggande arbete 
Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) är ett kom-
munalförbund inom vilken Helsingborg, Ängelholm och 
Örkelljunga samverkar. RSNV har visionen att olyck-
or ska ske så sällan som möjligt och att konsekvenser 
av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. Sedan den          
1 januari 2019 är även Bjuvs kommun en fullvärdig        
medlem i förbundet.

RSNV har under året genomfört en stor mängd aktivi-
teter för att förebygga olyckor. Bland annat tillsynsverk-
samhet, skolbesök och öppet hus på brandstationen. Nytt 
för i år är att RSNV testar att arbeta med händelsebasera-
de hembesök som innebär att brandmän en kort tid efter 
att det brunnit utför hembesök för att diskutera brand-
säkerhet med boende i området. Den heta sommaren 
medförde i jämförelse med 2017 nästan en dubblering av 
antalet bränder i skog och mark i kommunen. Den extra 
skogsbrandsutrustning som finns i Ängelholm larmades 
även flera gånger till andra kommuner men behövde ald-
rig sättas in. Totalt larmades brandstationen i Ängelholm 
under året ut på 540 larm vilket är en liten ökning från 
496 larm 2017.

RSNV har under året bidragit till en god service för de 
som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Arbe-
tet ska fortsätta och inriktas mot att utveckla Räddnings-
tjänsten Skåne Nordväst till en framtidsinriktad organisa-
tion som kan möta nuvarande och nya utmaningar - allt 
för att olyckorna ska fortsätta att vara få och små.

Projekt Hälsostaden – gränslös vård
Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 
ett samarbete genom projekt Hälsostaden. Genom Häl-
sostaden har en gemensam organisation för Region Skå-
nes 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. Eftersom 
projektet gett goda resultat beslutades i juni månad att 
verksamheten ska permanentas.

Trygga Ängelholm
Ängelholms kommun har tagit fram en plan för trygg-
het och säkerhet som beskriver aktiviteter som ska göras 
tillsammans med näringslivet, polisen och lokala fören-
ingar. Exempel på vad som genomförts under 2019 är 
de medborgarlöften polismyndigheten i samarbete med 
kommunen tagit fram där polisen bland annat lovar att  
bli mer synliga i samhället.

Under året har Ängelholms kommun genomfört trygg-
hetsvandringar i Hjärnarp och Skälderviken där invåna-
re och lokala föreningar närvarade för att tycka till som 
sin närmiljö. För att göra lokalsamhället mer attraktivt 
framkom önskemål som till största del handlade om tra-
fik, belysning på gång och cykelvägar samt beskärning av 
buskar och träd. För att hitta lösningar på problemen har 
kommunen fört en dialog med bland annat Skånetrafiken 
och Trafikverket.

SAMHÄLLSUTVECKLING
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Miljötillståndet i Ängelholm 
Ängelholms kommun har en politiskt antagen miljöp-
lan 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. 

Förbättrad vattenkvalitet
Kommunen arbetar aktivt med att ta hand om dag- och 
spillvatten så att skadliga ämnen inte läcker ut i vattendrag 
och att risken för översvämningar minimeras. Ett sätt är 
att nyttja lokalt omhändertagande av dagvatten genom 
att anlägga ett antal regnbäddar på gator i tätorterna och 
planerat för fler regnbäddar i den nya hållbara stadsdelen 
Stationsområdet. Bäddarna både renar och fördröjer dag-
vatten så att risken för översvämningar minskar samtidigt 
som det upplevs som ett trevligt inslag i stadsbilden.

Kommunen arbetar även kontinuerligt med att ersätta en-
skilda avlopp med anslutningar till det kommunala spill-
vattennätet som ofta läcker näringsämnen och gifter till 

omgivningen. Genom nätet leds spillvattnet till det kom-
munala reningsverket i Nybroskogen som under 2018 har 
byggts om för att göra reningen ännu mer effektiv än 
tidigare.

Ett friskt ekosystem
En frisk och levande natur är en förutsättning för möj-
ligheterna att bo, leva och arbeta i Ängelholm. Här är 
ekosystemtjänster, det vill säga naturens bidrag till oss 
människor, ett nyckelord. Det kan exempelvis vara bi-
nas och humlornas pollinering och trädens förmåga att 
omvandla koldioxid till syre. Om bin, humlor och andra 
insekter försvinner sker ingen pollinering och då kom-
mer lantbruken få sämre skördar och på sikt inte kunna 
producera många av våra viktigaste livsmedel. Därför an-
lägger kommunen gröna stråk och flyttkorridorer mellan 
ängs- och betesmark vid planering av nya stadsdelar samt 
att vårdar de befintliga naturområden vi har.

Ett exempel på en insats inom naturvård är den invente-
ring och bekämpning av jätteloka som skett under 2018. 
Jätteloka är en så kallad invasiv art, vilket innebär att den 
introducerats hit från någon annan del av världen. Sam-
tidigt skadar jättelokan ekosystem som de introducerats 
vilket också leder till negativa effekter på jordbruk, skad-
or på fastigheter och kan påverka hälsan negativt hos djur 
och människor.
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MILJÖTILLSTÅNDET I ÄNGELHOLM

Mindre miljöpåvekan
Klimatförändringarna och dess konsekvenser har blivit allt 
mer påtagliga de senaste åren vilket även uppmärksam-
mat vikten av att minska människans påverkan på klima-
tet. Av den anledningen har kommunen under året bytt ut 
samtliga lampor i stadshuset till LED-lampor och minskat 
energianvändningen från belysning med cirka 55 %. Det 
innebär en besparing på ca 2 500 kg koldioxid per år i kli-
matpåverkan och cirka 100 000 kr per år i energikostnader.

Under året har kommunen också arrangerat ett semina-
rium om att förebygga avfall och arbetat fram en ny re-
gional avfallsplan. Den nya avfallsplanen möjliggör för 
samarbete över kommungränserna i nordvästra Skåne 
och för minskade avfallsmängder vilket är två viktiga steg 
för att minska miljöpåverkan från avfall.

Hållbart transportsystem
Genom att utveckla ett hållbart transportsystem minskar 
klimatpåverkan av resandet. I Ängelholm finns en cy-
kelplan som syftar till att underlätta och möjliggöra för 
fler att cykla mer. Under året har cykelvägar anlagts på 
bland annat Landshövdingevägen, Stallgatan och Skör-
pingevägen i anslutning till Villanskolan. Totalt finns nu 
cirka 100 kilometer asfalterad cykelväg i kommunen och 
anläggning av fler cykelvägar pågår.

I arbetet för att bli en fossilbränslefri kommun har större 
delen av kommunens anläggningsverksamhet, Intrapre-
nad, ställt om till biodiesel i arbetsmaskiner och tyngre 
fordon. Även för kommunens andra fordon sker denna 
omställning till fossilfria drivmedel. Under året har över 
70 stycken elcyklar och ellådcyklar köpts in. Genom att 
ersatta bilresor har kommunen minskat sin fordonsflotta 
och minskat påverkan på klimatet och utsläpp av hälso-
farliga partiklar.

God bebyggd miljö
För att människan ska må bra behöver man bo och vis-
tas i friska miljöer. I linje med detta arbetar Ängelholms 
kommun med att utveckla ekosystemtjänster, främja tät-
ortsnära rekreation och att minska trafikbuller. Under 
året har kommunen även gjort en bullerkartläggning för 
hela den geografiska kommunen som kommer underlätta 
att arbeta strategiskt med att minska buller och rikta in-
satser till de platser där de ger störst effekt.

I syfte att främja produktionen av förnybar solenergi har 
kommunen under året tagit fram en solkarta. Kartan är 
tillgänglig för allmänheten och visar förutsättningarna för 
att installera solceller på samtliga tak i kommunen. För 
varje tak redovisas en uppskattad årlig produktion och 
besparing av elkostnader. I anslutning till solkartan har 
kommunen under 2018 satt upp en soldisplay i stadshu-
sets reception där besökare och anställda i realtid kan se 
hur mycket solcellerna på stadshusets tak producerar.

Miljövänliga upphandlingar
En viktig uppgift i arbetet mot att uppnå kommunens 
miljömål är att påverka marknaden genom att ställa tuffa-
re krav i upphandling av varor och tjänster. Ängelholms 
kommun har under året valt ut ett antal upphandlingar 
för att särskilt fokusera på miljökraven. Det handlar fram-
för 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.

Miljönyckeltal
 2015 2016 2017 2018
Energianvändning i kommunägda lokaler (kWh/m2). Inklusive verksamhetsel. 223 175 186 167
Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och restvärme i kom-
munägda lokaler och bostäder (%). Exklusive el. 88 89,1 93,73 99,7
Andel åkermark som odlas ekologiskt (%) 3 4 5 -
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%) 18 21 24 28
Antal miljöcertifierade skolor och förskolor 7 7 5 8
Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS), TS=torrsubstans 0,86 0,67 0,66 0,61
Insamlat hushållsavfall kommun (exklusive trädgård), kg/inv 415,9 406,1 399,9 396,4
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 53 49 54,2 54,1 
Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall (kg/person) 229 220 210 206,3
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil (kg/årsarbetare) 285 246 232 211
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Agila Ängelholm 
-  arbetsmiljö och delaktighet

I december 2015 beviljades kommunen drygt 8 miljoner 
i bidrag av Europeiska socialfonden (ESF) till ett med-
arbetar- och ledarutvecklingsprogram Agila Ängelholm. 
Syftet med projektet har varit att möta medborgarnas 
behov ännu bättre genom ökad kunskap om det agila 
arbetssättet hos alla kommunens anställda. Ett omfat-
tande kompetensutvecklingsprogram har genomförts 
för samtliga chefer och medarbetare utifrån fyra teman: 
förändringskunskap, agilt förhållningssätt, agilt arbetssätt 
och horisontella principer. Projektet avslutades under vå-
ren 2018 och resultatet av de insatser som genomförts är 
mycket positivt. Projektet har uppnått sina tre projekt-
mål; en ökad kunskap och användning av det agila arbets-
sättet, att medarbetarna i högre grad anser att kommunen 
präglas av ett agilt förhållningssätt samt att kunskapen 
om horisontella principer har ökat hos chefer. 

Projektet har väckt stort intresse långt utanför kommu-
nens gränser, och vid det slutseminarium som hölls i maj 
deltog inbjudna från flera av landets kommuner, och flera 
kommuner har också gjort studiebesök i Ängelholm un-
der året. Ängelholms kommun använder nu det agila för-
hållnings- och arbetssättet som en naturlig del i vardagen.

Antal medarbetare

Antal 
totalt

Andel 
kvinnor 

%

Andel 
män %

Års- 
arbetare 

Huvuduppdrag Hälsa 815 90,3 9,7 691
Huvuduppdrag Lärande och 
familj 1 979 78,3 21,7 1 769

Huvuduppdrag Samhälle 376 68,9 31,1 341
Ledning och Servicestöd 91 63,7 36,3 88
Totalt 3 261 79,8 20,2 2 888

55+ år
818 personer

-34 år
656 personer

35-54 år
1 807 personer

Åldersstruktur

20 %

55 %

25 %

Kommunfullmäktiges mål avseende med-
skapande medarbetare är att:

Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och 
framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska 
känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlig-
heter att utvecklas.

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Medskapande medarbetare

Antalet medarbetare avser tillsvidareanställda och visstidsanställ-
da med en anställning om mer än tre månader. Mätdatumet är 
den 31 december. Antal årsarbetare är beräknat på total utförd 
arbetstid under året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid.

75% 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pensionsavgångar
Antal medarbetare uppdelat efter ålder

2018

2017

Huvuduppdrag
Samhälle

Ledning och
Servicestöd

Huvuduppdrag 
Hälsa
Huvuduppdrag
Lärande och familj

815

1 979

376
91

Antal medarbetare

Nämndernas måluppfyllelse
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Pedagog och barn i förskolan. Medarbetare från köket på Kungshaga vårdboende.

Plan, handlingsplan och aktiviteter ska tillsammans med 
ett aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket ge kommu-
nen goda förutsättningar för kompetensförsörjning både 
i dag och framöver. 

Pensionsavgångarna utgör en betydande del av persona-
lomsättningen. Pensionsåldern är rörlig, vilket innebär att 
medarbetare kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 
års ålder. Vid 67 års ålder är medarbetaren avgångsskyl-
dig. 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 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 kompetensförsörjnings-
behovet.

Kompetensförsörjning för tryggad 
välfärd i Ängelholm
Det finns en utmaning i att kompetensförsörja och 
trygga framtidens välfärd i Sverige. Skolan, vården och 
omsorgen behöver rekrytera ett mycket stort antal nya 
medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare 
går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och 
behovet av vård och omsorg ökar. För att trygga välfär-
den i Ängelholm antog kommunfullmäktige 2017 en plan 
för kompetensförsörjning. Planen utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) nio strategier kring 
kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplanen 
har under 2018 kompletterats med en handlingsplan för 
2018 – 2022, som har antagits av kommunstyrelsen. 

Handlingsplanen har tagits fram i dialog med huvud-
uppdragen och innehåller tidsatta aktiviteter utifrån varje 
huvuduppdrags förutsättningar. Handlingsplan och ak-
tiviteter är kopplade till kommunens årliga budget och 
verksamhetsplanering. 

MEDSKAPANDE MEDARBETARE
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I kompetensförsörjningsprognosen för de kommande 
tio åren har tagits hänsyn till pensionsavgångar och för-
väntad omsättning till följd av egna uppsägningar. Det 
förväntade rekryteringsbehovet under tioårsperioden 
uppgår till cirka 2 750 personer. Prognosen avser tills-
vidareanställd personal, och omfattar alltså inte vikarier 
och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka va-
kanser vid frånvaro. Vidare bygger prognosen på samma 
omfattning och bemanning av den kommunala verksam-
heten som idag.
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Kompetensförsörjningsprognos 2019-2028
Antal medarbetare 

Prognosen avser tillsvidareanställd personal och omfattar antagan-
den om pensionsavgångar och egna uppsägningar

Personalomsättningen, definierad som antal egna uppsäg-
ningar och pensionsavgångar i förhållande till antal tills-
vidareanställda, har under året minskat något och uppgår 
till 9,2 % (2017 9,4 %). Av denna omsättning utgör 6,9 % 
egna uppsägningar och 2,3 % pensionsavgångar.

Personalomsättning
% 2017 2018
Ledningsarbete 4,7 9,1
Administration 9,3 5,8
Vård- och omsorgsarbete 10,3 8,4
Skol- och barnomsorgsarbete 9,3 10,4
Kultur- och fritidsarbete 7,0 3,4
Teknikarbete 9,5 11,4

Totalt 9,4 9,2

Heltid som norm för att rekrytera och behålla 
medarbetare
I det centrala kollektivavtalet mellan SKL och Kommu-
nal finns en överenskommelse att heltid ska vara norm 
och att fler ska arbeta heltid. Kommunfullmäktige i Äng-
elholm har fattat beslut om att införa heltid som norm i 
kommunen under 2018-2021, med start inom Kommu-
nals avtalsområde från och med 2019. En kommunge-

mensam samordning görs i syfte att underlätta arbetet 
för huvuduppdragens projektgrupper genom att ta fram 
konkreta åtgärder som är gemensamma i kommunen.

Heltid som norm ska i förlängningen leda till ökade möj-
ligheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. 
Omställningen till en heltidsorganisation, där normen 
är att arbeta heltid, innebär ett nytt sätt att hantera ar-
betsorganisation, bemanning och schemaläggning. Med 
bibehållet fokus på arbetsmiljön under införandet ska 
omställningen även leda till mer hälsosamma arbetsplat-
ser. Vid årets slut hade 62,8 % av alla tillsvidareanställda 
en heltidsanställning (2017 62,4 %). 

Ny webbplats attraherar nya medarbetare
Med en arbetsmarknad i förändring behöver kommunen 
arbeta mer aktivt för att attrahera nya medarbetare. Den 
digitala närvaron är en viktig extern kommunikations-
kanal, som behöver användas för att nå ut till potenti-
ella medarbetare. I oktober lanserade kommunen där-
för en ny webbplats vid namn Jobbwebben. Syftet med 
Jobbwebben är att marknadsföra kommunen som en att-
raktiv arbetsgivare och stärka kommunens varumärke ut 
mot potentiella medarbetare. 

Webbplatsen ska väcka nyfikenhet om Ängelholms kom-
mun som arbetsgivare. Fokus ligger på att lyfta fram det 
som särskiljer oss som arbetsgivare, genom att bland an-
nat presentera vårt agila arbetssätt och våra förmåner. 
Som besökare får man också en inblick i våra olika verk-
samheter och lär känna kommunen genom bland annat 
intervjuer med medarbetare. Besök gärna webbplatsen 
jobb.engelholm.se.

Onboarding och introduktion
För att underlätta beställningsprocessen av arbetsverktyg 
och behörigheter vid nyanställning har en digital onbo-
ardingprocess utvecklats. Introduktionsaktiviteterna har 
utvecklats och moderniserats i syfte att vara ännu mera 
välkomnande och att skapa god förståelse för det agila 
arbetssättet hos nya medarbetare i kommunen. Genom-
förda aktiviteter har fått ett mycket positivt gensvar bland 
de deltagande. 

Familjen Helsingborg
Inom Familjen Helsingborg samarbetar Ängelholm med 
de övriga tio kommunerna i nordvästra Skåne, med in-
riktning att stärka oss som en attraktiv arbetsgivare ge-
nom bland annat nätverk och gemensamma projekt. Ett 
stort antal chefer har bland annat deltagit i gemensamma 
ledarutvecklingsprogram under året.  

http://jobb.engelholm.se
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Medarbetarenkät visar hög 
motivation 
Under hösten har en medarbetarundersökning genom-
förts genom enkät till alla kommunens medarbetare. Syf-
tet med undersökningen är att få en bild av hur med-
arbetarna uppfattar sin arbetssituation och ett underlag 
att förbättra arbetsmiljön. Bland frågorna fanns nio stan-
dardiserade frågor som mäter motivation, ledarskap och 
styrning och sammanfattas i ett index kallat HME Håll-
bart medarbetarindex. Årets totala värde för HME är 79 
(skala 0-100), vilket är en förbättring jämfört med resulta-
tet från förra mätningen 2016 då HME var 78. 

Satsningen på det agila arbetssättet och genomförda ut-
bildningssatsningar kan antas vara starkt bidragande or-
saker till det förbättrade resultatet. Vidare har modellen 
för verksamhetsutvecklande lönesättning använts fullt ut 
för första gången. Effekterna av detta visar sig också tyd-
ligt i enkäten, då kännedomen om och förtroendet för 
lönekriterier och löneprocessen fått väsentligt bättre re-
sultat än vid tidigare undersökningar. 

Främjande och förebyggande arbete 
för friskare medarbetare
För att ge goda förutsättningar för en hälsosam livsstil 
och ett hållbart arbetsliv erbjuds alla medarbetare i Äng-
elholms kommun 2 000 kr per år att användas till val-
fri friskvårdsaktivitet, kommunkort på Friskis & Svettis 
samt rabatterade teaterbiljetter till Helsingborgs Stadste-
aters föreställningar.

I förmånsportalen Fördel Ängelholm presenteras och ad-
ministreras alla förmåner som arbetsgivaren Ängelholms 
kommun erbjuder. Förutom att administrera sin friskvård 
kan medarbetarna få en helhetsbild av de ersättningar de 
har utöver lönen. Dessutom finns en mängd erbjudan-
den, förmåner och rabatter som förenklar i vardagen.

Stadsrundan arrangerades som årets gemensamma per-
sonalaktivitet, då ca 500 medarbetare kom för att träffa 
kollegor från alla kommunens verksamheter, röra på sig 
samt njuta av god mat och underhållning.

En stor del av kommunens medarbetare har ingen eller 
ringa sjukfrånvaro. 34 % av medarbetarna hade ingen 
sjukfrånvaro alls under 2018 (2017 36 %). 59 % av med-
arbetarna hade ingen eller upp till fem dagars sjukfrånva-
ro (2017 62 %).

Sjuktalen för kommunens anställda har under en lång rad 
av år legat på en låg nivå i jämförelse med övriga kommu-
ner i landet. 2017 hade Ängelholms kommun 10:e lägsta 

sjuktal bland Sveriges 290 kommuner. I skrivande stund 
finns inte jämförande siffror sammanställda från övriga 
kommuner, men det finns fog att anta att även 2018 års 
sjuktal för Ängelholms kommun ligger bland rikets läg-
sta.

Under 2018 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhål-
lande till anställningstid 5,43 % (2017 5,14 %). Således 
en liten ökning, som noga följs upp av verksamheterna i 
samarbete med HR, i syfte att kunna erbjuda tidiga och 
anpassade insatser för att främja god hälsa och förebygga 
ohälsa.

Sjukfrånvaro
% 2017 2018
Total sjukfrånvaro 5,1% 5,4%
Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) 35,2% 35,0%

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,6% 6,0%
Sjukfrånvaro för män 3,6% 3,5%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år 4,5% 4,3%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 49 år 4,7% 4,9%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50+ år 5,8% 6,2%

Sjukfrånvaro per huvuduppdrag
% 2017 2018
Huvuduppdrag Hälsa 7,0% 7,7%
Huvuduppdrag Lärande och familj 4,4% 4,8%
Huvuduppdrag Samhälle 5,8% 4,2%
Ledning och Servicestöd 2,5% 4,1%
Totalt 5,1% 5,4%

6- sjukdagar

1 – 5 sjukdagar

0 dagar

Frisktal
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12,3 år
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i genomsnitt för 

tillsvidareanställd

Medelålder 

45,5 år

Medellön

30 109
kr/månad  

Sjukfrånvaro

5,4 %
92 %
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3 261
medarbetare 

varav 2 873
tillsvidareanställda
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omsättning

9,2 %

18
medarbetare

per chef

34 %
av medarbetarna 

har ingen
sjukfrånvaro

62 %
anställda
på heltid

80 %
kvinnor

Personalkostnad

1 646
miljoner kronor
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Utbildning i arbetsmiljöarbete
Kommunens utbildningssatsning för chefer, fackliga 
ombud och skyddsombud i det grundläggande sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kommunens 
kollektivavtalade samverkansavtal har pågått under 
två år och är nu slutförda. Satsningen innebär att det 
nu finns en gemensam grundläggande kunskapsnivå 
att bygga vidare på. Andra kommuner har visat in-
tresse för att ta del av upplägget för utbildningen och 
hur den genomförts. Efter arbetsmiljöutbildningen 
har flera arbetsplatser arbetat vidare med föreskriften 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) genom 
olika aktiviteter med fokus på friskfaktorer.

Arbetsmiljöverket har genom sina inspektioner be-
kräftat att kommunens satsning på det grundläggan-
de systematiska arbetsmiljöarbetet gett organisatio-
nens chefer ökad kunskap och förståelse för vikten 
av att dokumentera och arbeta systematiskt med att 
undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp upp-
täckta risker i arbetsmiljön. 

Arbetad tid och personalkostnader
Andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttids-
anställda mindre än tre månader) har minskat betydligt 
och utgör under året 8,2 % (2017 9,1 %). Även andelen 
mertid har minskat och utgör 1,5 % (2016 1,7 %).

Arbetad tid
timmar 2017 2018
Månadslön 4 527 032 4 643 093
Timlön 462 166 421 241

Mertid (fyllnad/övertid) 84 621 77 059

Summa arbetad tid 5 073 819 5 141 393

Frånvarotid
timmar 2017 2018
Semester, ferie och uppehåll 631 640 619 762
Sjukfrånvaro 324 204 347 070

Föräldraledighet, vård av sjukt barn 278 140 286 929

Tjänstledighet, övrig frånvaro 215 764 229 856

Summa frånvarotid 1 449 748 1 483 617

Personalkostnader
mnkr 2017 2018
Löner, anställda 1 076,5 1 132,0

Ersättning, övriga uppdragstagare 16,1 17,5

Ersättning, förtroendevalda 8,2 7,6

Summa lön och ersättning 1 100,8 1 157,1

Arbetsgivaravgifter med mera 342,3 352,5

Pensionskostnader 86,0 110,5

Löneskatt på pensioner 21,5 25,6

Totalt 1 550,6 1 645,7

Medarbetare i kundtjänst.

MEDSKAPANDE MEDARBETARE
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Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn har 
stadigt minskat sedan 2015 och detta har inneburit att In-
divid- och familjeomsorgen behövt anpassa sin verksam-
het. Minskat antal HVB platser (hem för vård eller boen-
de) har lett till övertalighet av personal med omplaceringar 
och uppsägningar som följd. Boenden har lämnats eller 
förändrat inriktning och nya typ av boenden har införts. 

Under året har huvuduppdraget fokuserat på att få bud-
geten i balans och många åtgärder har handlat om att ef-
fektivisera i verksamheterna. Bland annat har det resulterat 
i flera så kallade hemmaplanslösningar inom både skolan 
och socialtjänsten för att minska den externa hjälpen.

Samverkan för välfärd
Samverkan är nyckelordet i de flesta av huvuduppdragets 
arbetsprocesser och det gäller även integrationsarbetet. En 
Integrationssamordnare är nu på plats och arbetet med 
en övergripande plan för integrationsarbetet är i full gång. 
Under våren startade samverkan mellan verksamhetsområ-
dena elevhälsa, skola och individ- och familjeomsorg kring 
barn med utagerande beteende. Arbetet som benämns SUB 
ska leda till insikter och lärande kring arbetet med utage-

Årets verksamhet
Kommunen växer med fler invånare som behöver plats 
i förskola, fritidshem och skola. Därför har ett förebere-
delsearbete genomförts för att därigenom skapa en lång-
siktig beredskap för nya lokaler. Samtidigt har flera skolor 
har under året haft en ökad elevproblematik som med-
fört behov av ökade resurser. Inom gymnasieskolan väljer 
fortfarande cirka 70 % av kommunens ungdomar att gå 
på Ängelholms egna gymnasieprogram även om antalet 
elever som valt att gå på andra skolor ökat i jämförelse 
med tidigare år.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ärenden 
fortsatt att öka. Behovet av skydd av enskilda individer 
har inneburit ökade behov av familjehem och institutions-
vård. Det är glädjande att konstatera att personalomsätt-
ningen inom myndighetsutövningen har minskat, vilket 
har förbättrat kontinuiteten i handläggningen av ärenden. 
Inom verksamhetsområdet funktionsstöd var öppnandet 
av två nya gruppbostäder efterlängtat och kön till egna 
bostäder kunde reduceras. Verksamheten har under året 
även genomfört mätningar av brukarnas stödbehov för 
att kunna matcha vårdtyngd och bemanning.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Verksamheternas redovisning
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rande barn och resultera i att verksamheterna blir bättre på 
att bemöta och stödja dessa barn i deras utveckling. Fält-
gruppen, som arbetar uppsökande och förebyggande med 
ungdomar, har under året haft ett intensivt samarbete med 
polis, fritidsverksamheten, skola och näringsliv för att stävja 
oroligheter bland ungdomar på stan. Att bygga nätverk och 
skapa bra förutsättningar för våra barn är en viktig del i 
det förebyggande arbetet och det krävs att samhällets olika 
aktörer gemensamt tar ansvar så att barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap. 

Även Vuxenutbildningen har samverkat med öppna för-
skolan eftersom det har visat sig att många nyanlända 
kvinnor har stort behov av hjälp för att inte stanna av i 
utvecklingen av sin språkinlärning. Därför finns en SFI-lä-
rare på plats i öppna förskolan som hjälper föräldralediga 
med svenska språket.

Arbetsmarknad och utbildning
Att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas 
etablering är fortsatt högt prioriterade frågor och statligt 
finansierade extratjänster är ett verktyg som ger både ny-
anlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmark-
naden. Arbetsmarknadsenheten har under 2018 fortsatt 
det framgångsrika arbetet och har under året kunnat ge 
100 långtidsarbetslösa arbete i kommunala verksamheter. 
Regeringen delade ut en bonus till de kommuner som 
nådde sitt beting på 65 extratjänster vid förra årsskiftet 
och Ängelholms kommun har använt del av pengarna till 
nya satsningar kopplat till målgruppen. Resurser har bland 
annat använts till att införa arbetsmarknadskunskap för 
årskurs 9, projektanställa en praktikmatchare på Svenska 
för invandrare (SFI) och satsa på nyföretagande på gym-
nasieskolan.

Under året arrangerades dessutom Ängelholms första 
jobbmässa, Jobb18, i samarbete med Ängelholms Nä-
ringsliv och Arbetsförmedlingen. Drygt 2000 personer 
besökte mässan, vilket översteg allas förväntningar och 
till nästkommande år flyttar mässan från Biblioteket till 
Lindab Arena för att kunna ta emot ännu fler utställare 
och besökare.

Verksamheten Funktionsstöd har anslutits till projektet 
JagKan. Det är ett EU finansierat samverkansprojekt mel-
lan Familjen Helsingborg, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och Region Skåne. Projektet syftar till att sti-
mulera deltagare till att studera samt stödja individer med 
psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning under 
studiegången. 

Att driva UF-företag på Ängelholms Gymnasieskola ger 
unga möjligheter att göra verklighet av en idé, att göra 
något som de verkligen vill och tror på. De får lära sig 

om företagande, får ett kontaktnät och ges möjlighet att 
växa som människa. Under året som UF-företagare deltar 
eleverna i olika aktiviteter som regionala utbildningsdagar, 
tävlingar och mässor. I Ängelholms kommun väljer 70% 
av grundskoleeleverna den lokala gymnasieskolan och 
från våra yrkesutbildningar går ca 90 % av eleverna ut i 
en anställning.

För att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare 
och skolledare goda förutsättningar utser Lärarförbundet 
varje år Sveriges Bästa skolkommun. En hög andel elever 
som uppnår högskolebehörighet och friska lärare ger Äng-
elholms kommun en placering bland Sveriges tjugofem 
bästa skolkommuner. Ängelholms kommun har under det 
året fortsatt att arbeta med utvecklingen av fritidshem-
mens verksamheter. I läroplanen betonas fritidshemmens 
undervisningsuppdrag och Ängelholms kommun möter 
upp detta krav genom att bland annat satsa på storföreläs-
ningar för all personal i alla fritidshem och i förskoleklass 
kring just kunskapssyn och undervisning. Dessutom har 
sju av nio fritidshem, tillsammans med Helsingborg delta-
git i en utbildning med temat Att leda fritidshemmet.

Alla som undervisar i förskoleklass upp till åk 3 har delta-
git i två föreläsningar kring skolverkets bedömningsstöd i 
svenska och matematik. Syftet har varit att skapa förståel-
se för hur man kan använda materialet för att tidigt få syn 
på elever som behöver extra stöd eller större utmaningar 
för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Pedagoger 
i förskolan har gått en kurs kopplat till Malmö universitet 
med fokus på flerspråkighet och interkulturalitet i försko-
lan. Det handlar om att ge barn med olika språkbakgrund 
språkstöd i vardagens alla situationer samt stimulera deras 
utveckling och lärande i både modersmål och svenska.

Delaktighet och lika värde
I början av året publicerades resultaten av den nationella 
brukarundersökningen gällande den upplevda kvaliteten 
på grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet. Un-
dersökningen genomfördes under 2017 med hjälp av ett 
enkätverktyg som använder sig av symboler, fotografier 
och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställ-
ningar och svarsalternativ för personer med olika former 
av kognitiv funktionsnedsättning. Tack vare systematiskt 
arbete med delaktighetsmodellen inom verksamheten för 
Funktionsstöd är resultaten mycket positiva jämfört med 
genomsnittet i riket och särskilt framträdande är nöjdhe-
ten över självbestämmande.

Alla barns och elevers rätt att få likvärdiga förutsättningar 
att nå kunskapskraven är också en fortsatt högaktuell frå-
ga där Ängelholms kommun tar del av statsbidrag riktade 
till arbetet för en likvärdig skola. Under hösten anordna-
des, för fjärde året i rad, Utbildningsforum för medarbe-
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tare inom förskola och skola i Ängelholms kommun och 
fokus denna gång var samarbeten för att främja barns 
och elevers delaktighet, motivation och nyfikenhet. 

På temat Mångfald och med fokus på tolerans och inklu-
dering har elever i årskurs 7, under en heldag, fått ökad 
kunskap genom aktiviteter som kombinerar teori och 
praktik om diskrimineringsgrunder samt givits möjlig-
heten att prova på olika parasporter. Musikhjälpen som 
är en insamlingskampanj engagerade i år med sitt tema 
”Allas rätt att funka olika”. Flera skolor ville på olika sätt 
stödja att fler barn och ungdomar med funktionsvari-
ationer i världen får förutsättningar till en bra framtid. 
Gruppbostad Linden bestämde sig för att göra armband 
med viktiga budskap på som sedan såldes till förmån för 
insamlingen. 

Ekonomi
Övergripande budgetanalys
Huvuduppdraget Lärande och familjs samlade verksam-
heter redovisar för budgetåret 2018 en negativ avvikelse 
som motsvarar 15,8 mnkr. Verksamheternas arbete un-
der 2018 har påtagligt präglats av ekonomin. Samtliga 
verksamheter hade krav på åtgärder för att undvika ett 
negativt budgetutfall för den totala verksamheten.  Inför 
andra halvåret fanns en fortsatt negativ prognos, varför 
ytterligare åtgärder genomfördes.

Vidare kan noteras att -0,9 mnkr av huvuduppdragets re-
dovisade underskott kan härledas till ökade kapitalkost-

nader som är en konsekvens av en hög investeringsvolym 
under år 2017.  Detta beror bland annat på färdigstäl-
landet av nya Nyhemsskolan där inventarieanskaffningen 
blev dyrare än beräknat.

Sammantaget kunde dock underskotten minimeras ge-
nom schablonersättningarna från Migrationsverket och 
andra statliga medel samt att vissa besparingar genom-
förts på central nivå. I den handlingsplan som har tagits 
fram inom huvuduppdraget finns fyra prioriterade foku-
sområden inför budgetåret 2019. Ett av dessa är stabi-
lisera ekonomin inom huvuduppdraget genom ett antal 
övergripande åtgärder. 

Förskola och grundskola
Inom verksamhetsområdet har omfattande åtgärder vid-
tagits för att nå en budget i balans 2018. Kompetensut-
vecklingsinsatser har genomförts inom skolledargruppen 
genom kollegialt lärande, där man delat med sig av kon-
kreta åtgärder. Underlagen för uppföljnings- och prog-
nosarbetet har förfinats för att underlätta analysarbetet. 
Samtliga rektorer har under året haft tydliga uppdrag att 
löpande redovisa aktiviteter och tidplan. Verksamhets-
området visar ett resultat som är +0,1 mnkr. Det ekono-
miska resultatet visar att man lyckats trots fortsatt stora 
utmaningar. Antalet barn och elever fortsätter öka i kom-
munens verksamheter. Inom grundskolan har elevantalet 
ökat med 136. Detta har inom flera rektorsområden lett 
till att klasserna blivit större. Antalet elever i behov av ex-
traordinära stödåtgärder har också ökat. Den verksamhet 
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som under 2017 startades på Valhall för elever med svår 
problematik har under året avvecklats och särskilda under-
visningsgrupper har istället startats på elevernas hemsko-
lor. Dessa mindre undervisningsgrupper är resurskrävande 
men viktiga för arbetet med inkludering i ordinarie verk-
samhet. Under året har även ett aktivt arbete med hemtag-
ning av elever från annan kommun bidragit till ett förbätt-
rat ekonomiskt resultat. Inom särskolan har man känt av 
en påtaglig ökning av antalet utredningar som under året 
resulterat i fler elever i särskolans verksamhet men även en 
ökning av individintegrering i kommunens grundskolor.

Barnomsorg på tid utöver ordinarie öppethållande, har 
under året samordnats inom den fristående verksam-
heten Englakronan i syfte att nå en kostnadseffektivare 
och bättre lösning. Familjer med behov av omsorg tidig 
morgon, kväll och helg kan nu hämta och lämna sina 
barn på samma ställe oavsett ålder. Omsorg för de äldre 
fritidshemsbarnen drevs tidigare i kommunal regi. 
Under hösten har ett nytt resursfördelningssystem ar-
betats fram för att jämna ut socioekonomiska skillnader 
mellan kommunens rektorsområden. Under 2019 tas 
modellen i bruk och förväntas ge förbättrade ekonomis-
ka förutsättningar i rektorsområden med större social 
problematik i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.

Gymnasieskola
Gymnasieskolans avvikelse mot budget uppgår totalt till 
-13,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostna-
der för interkommunal ersättning och friskolebidrag för 
elever i annan gymnasieskola (-8,4 mnkr) samt minskade 
intäkter för gymnasieskolans introduktionsverksamhet 
(IM) där personalbehovet fortsatt är stort (-5,1 mnkr).

Under de senaste åren har behovet av lärare, specialpeda-
goger och studiehandledare ökat markant på gymnasie-
skolans IM-program på grund av ökat antal elever. Un-
der 2016-2017 var bidraget från Migrationsverket drygt 
5 mnkr per år vilket har hjälpt till att täcka det stora be-
hovet av personalförstärkningar som krävts. För 2018 är 
intäkten, på grund av hårdare krav från Migrationsverket, 
endast 0,5 mnkr  men personalbehovet kvarstår. Vidare 
noteras en ny grupp av elever på IM-programmen, dvs 
elever med multipel funktionsvariation. Detta skapar ut-
maningar för gymnasieskolan för att uppnå en budget i 
balans.

Underskottet avseende de interkommunala ersättning-
arna och de ekonomiska bidragen till gymnasieskolor i 
andra kommuner beror på ett ökat antal elever som väljer 
skolor i främst Helsingborg och Klippans kommun, men 
också fler elever än tidigare som väljer dyrare program.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Verksamhetsområdet för vuxenutbildning och arbets-
marknadsåtgärder redovisar för 2018 ett överskott på 
1,6 mnkr. Överskottet kommer från projektmedel från 
Arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsenheten men 
även statliga bidrag till vuxenutbildningen. Vuxenutbild-
ningen har sökt och erhållit 1,4 mnkr i extra statsbidrag 
utöver de vanliga bidragen. Det har finansierat delar av 
den ordinarie budgeten vilket genererat ett överskott.

Elevhälsan
Elevhälsan har en budget i balans. Dessutom har som en 
följd av en vakans under året medel kunnat fördelas till 
fler elevstödjande åtgärder.

Individ- och familj
Verksamhetsområdet Individ- och familj visar samman-
taget en budgetavvikelse på -2,1 mnkr

Sammantaget finns ett överskott om +9,4 mnkr avseende 
ensamkommande barn. Retroaktiva beslut av Migrations-
verket avseende tidigare år gav en positiv resultatpåver-
kan om +16,7 mnkr. I samband med att nya statliga er-
sättningar för ensamkommande barn införts har det i år 
uppstått omställningskostnader i form av personal- och 
lokalkostnader. De totala omställningskostnaderna upp-
gick till -7,3 mnkr.

Samlat underskott om -9,5 mnkr finns för placeringar av 
barn och unga samt vuxna. En fortsatt volymökning har 
under året konstaterats där enstaka placeringar finns till 
väldigt hög dygnskostnad. Verksamheten arbetar aktivt 
för att de kostsamma placeringarna ska leda till hemmap-
lanslösningar. 

Verksamheten arbetar också aktivt med att minska de 
konsultledda familjehemmen till förmån för egna arvode-
rade. Det har dock funnits ett ökat behov av familjehem 
vilket genererat ett underskott motsvarande -1,8 mnkr. 
Även volymökningar vad gäller kontaktpersoner finns. 
Ökningen har dock finansierats inom ramen för den to-
tala öppenvården.

Under de senaste åren har det varit hög personalomsätt-
ning inom utredningsenheten, vilket medfört höga kost-
nader för inhyrd personal. Kostnaden för denna personal 
har i år minskat men det har krävts viss överanställning 
för att kunna möta de ökade volymerna, vilket delvis har 
kunnat finansieras med hjälp av statliga projektmedel.



VERKSAMHETERNAS REDOVISNING

42

Åtgärder såsom vakanshållning av tjänster samt övriga 
åtgärder motsvarande 1,0 mnkr har till viss del mött upp 
de volymökningar som varit.

Ett lyckat samarbete mellan Arbetsmarknadsenhet och Ar-
betsförmedlingen samt bättre arbetsmarknad har resulterat i 
ett överskott motsvarande 0,6 mnkr inom försörjningsstöd. 
Försörjningsstöd för individer i avvaktan på etableringser-
sättning uppvisar däremot ett underskott på -1,8 mnkr. Stat-
liga ersättningar täcker inte upp de verkliga kostnaderna.

Funktionsstöd
Verksamhetsområde Funktionsstöd redovisar ett negativt 
resultat för verksamhetsåret 2018 uppgående till -11,2 
mnkr. Den negativa ekonomiska utvecklingen har beskri-
vits i lämnade avvikelserapporter under hela 2018.  Delar 
av underskottet kan härledas till ökade kostnader för in-
satser till personer under 65 år. Detta är insatser i form av 
hemtjänst (-2,5 mnkr) samt olika former av korttids- och 
permanentboenden (-2,5 mnkr). 

Inom verksamhetens boendeformer, såväl LSS som SoL, 
har vårdtyngden ökat. Många gånger på grund av psykisk 
ohälsa. Detta kan leda till att bemanningen vid boendeen-
heterna måste förstärkas och tillfälliga externa placeringar 
kan bli aktuella. Under året har tillkommit nya externa pla-
ceringar enligt LSS till en merkostnad om -2,8 mnkr. Ett 
stort problem för verksamhetsområdet har under flera år 
varit bristen på egna boendeplatser. På grund av detta har 
verksamheten inte alltid kunnat verkställa boendebeslut 
inom skälig tid. Detta har fått till följd att verksamheten 
blivit ålagd att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
betala en så kallad särskild avgift motsvarande 0,8 mnkr 
under 2018.  För att minska verksamhetsområdets nega-
tiva budgetavvikelse har verksamheten under 2018 arbetat 
aktivt med hemtagningar av externa placeringar samt att 
finna okonventionella lösningar utanför gruppbostadsbe-
ståndet. 

Kostnadsutvecklingen inom personlig assistans har un-
der flera år varit ökande. Framförallt gäller detta person-
lig assistans som verkställs av externa utförare och där 
kommunen bär hela kostnadsansvaret. För år 2018 redo-
visas dock ett samlat resultat för insatsformen personlig 
assistans som ligger i fas med budget.

Övergripande inom verksamheten fanns från årets början 
en besparingspost på 4,3 mnkr. Vid årets slut kan konsta-
teras att 1,0 mnkr av denna besparingspost har verkställts. 
Detta genom bland annat vakanshållning av tjänster samt 
en generell återhållsamhet inom verksamhetsområdet. Po-
sitiva avvikelser kan noteras för de olika insatsformerna 

inom hälso- och sjukvård, +1,0 mnkr, framförallt genom 
vakanshållning av tjänster. Inom barn- och ungdomsverk-
samheten har under året tillkommit ärenden med extern 
verkställighet, vilket inneburit överskridande om -0,3 mnkr.  

Investeringsbudget
Lärande och familjs investeringsverksamhet har under 
år 2018 framförallt utgjorts av satsningar på digital ut-
rustning, elev- och lärardatorer samt olika former av in-
ventarieanskaffningar inom huvuduppdragets olika verk-
samhetsområden. Under året har även en ny skolbuss 
införskaffats. 

Huvuduppdrag Lärande och familj
mnkr 2017 2018
Verksamhetens intäkter 380,1 390,1
Verksamhetens kostnader 1 610,1 1 706,4
Verksamhetens nettokostnader  1 230,0     1 316,3    
Budgetavvikelse -18,9 -15,8
Nettoinvesteringar 18,9 15,6
Antal årsarbetare  1 745    1 769

Framtid
För att huvuduppdraget ska klara kommande utmaningar 
behöver organisationen ses över samtidigt som identifie-
ringen av utvecklingsområden behöver prioriteras. 

Utvecklingen av samverkan mellan socialtjänsten, elev-
hälsan och skolan kommer sannolikt att innebära nya ar-
betssätt som bygger på gemensamma insatser och minska 
behovet av individuella insatser. Men samverkan behövs 
också med andra aktörer för stärka den enskildes möjlighe-
ter till självförsörjning. Detta gäller inte minst vuxenutbild-
ningens och arbetsmarknadsenhetens arbete för att klara 
sin växande och komplexa målgrupp.

Då fler bostadsområden håller på att byggas förväntas 
antalet barn att öka i Ängelholms kommun. För att kla-
ra det ökande elevantalet kommer Lärande och familj 
att fortsätta arbetet med att förverkliga den långsiktiga 
lokalförsörjningsplanen så att vi på sikt kan avveckla de 
tillfälliga paviljonglösningarna som finns i dagsläget.

Digitalisering
Inom huvuduppdraget pågår ständig utveckling för att 
digitalisera verksamheternas arbete. För att skapa bätt-
re digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och meto-
der samt stödja kompetensutveckling deltar Ängelholms 
kommun i ett samverkansprojekt mellan 9 kommuner, 
Region Halland och högskolan i Halmstad kring FDLIS, 
framtidens digitala lärande i skolan.
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Inom socialtjänsten pågår exempelvis ett införande av 
en digital ansökan om försörjningsstöd, en applikation 
för föräldrastöd och andra digitala tjänster som förenk-
lar kontakt med socialtjänsten. Under 2019 kommer även 
tidsredovisningar till Försäkringskassan gällande assistan-
sersättning skickas digitalt. På så sätt säkerställs hantering 
av underlag för utbetalning av assistansersättningar och 
eftersläpning av utbetalningar förhindras.

Framtidens utbildningar
Kommunfullmäktiges beredning för lärande har tagit 
fram en vision för framtidens utbildningar. Beredning-
ens vision beskriver en Kunskapsstad som år 2035 våg-
ar utmana och ligga i framkant i nära samarbete med 
forskning, region och näringsliv. Uppdraget ligger nu 
hos Lärande och familj att utreda möjligheterna för att 
förverkliga denna vision och en bred samverkansprocess 
har inletts mellan aktörer inom gymnasie– och vuxenut-
bildning samt arbetsmarknad inom kommun, region och 
näringsliv. Ska Ängelholm vara en framåtsträvande ut-
bildningskommun med utbildningar som anpassas efter 

samhällsutvecklingen krävs en flexibel organisation som 
underlättar för samarbete mellan alla inblandade.

Ängelholms gymnasieskola utreder möjligheterna att 
starta ett nytt Fordonsprogram hösten 2020. Ett vård-
program har under våren blivit utrett och kan startas 
med något års varsel. Under året har också planerna för 
start av en dansinriktning på det Estetiska programmet 
framskridit. Denna inriktning, som är ett samarbete med 
Dansfabriken, startar hösten 2019.

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för för-
skolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. 
Genom att föra in begreppen utbildning och undervisning 
i läroplanen betonas nu att förskolan är en del av skolvä-
sendet. Barnrättsperspektivet utifrån Barnkonventionen 
löper som en röd tråd genom hela läroplanen. Barnen ska 
ges möjligheter att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer, få förundras 
över nya upptäckter, få förutsättningar för bildning och 
få utrymme för fantasi och föreställningsförmåga.
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Årets verksamhet
Under 2018 har huvuduppdrag Hälsa bidragit till och 
uppnått ett flertal mål för kommunens utveckling. Verk-
samheten har en ekonomi i balans parallellt med en god 
utveckling av kvalité och kundnöjdhet. Tillsammans ger 
det förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete så att 
kommunfullmäktiges antagna strategi för framtidens äld-
reomsorg kan uppnås. Den framtagna strategin innehåller 
sex strategiska fokusområden med målsättningen, ”Lev 
stärkt – hela livet”. 

Den demografiska utvecklingen är en av Ängelholms 
kommuns utmaningar då andelen äldre, 80 år eller mer, är 
högre än i riket. I Sverige är 6,0 procent av befolkningen 
80 år eller äldre, i Skåne är 5,1 procent 80 år eller äldre. 
Ser vi till Ängelholm är 6,6 procent 80 år eller äldre vilket 
medför fler äldre som behöver vård och omsorg i olika 
omfattning. 

Om äldreomsorgen ska kunna utvecklas framöver be-
hövs långsiktighet kring exempelvis utbyggnad av boen-
deplatser. Ett sätt att möta den snabbt ökande efterfrågan 
på välfärdstjänster är att utnyttja tekniken bättre. Digitala 
lösningar och annan teknik kan bidra till att underlätta 
såväl kompetensförsörjning som finansiering och dessut-
om främja äldre personers känsla av självständighet och 
meningsfullhet.

Kvalitet är allas ansvar
Huvuduppdag Hälsas medarbetare är den viktigaste re-
sursen som varje dag gör skillnad för brukarna. Hälsa 
når framgång genom att satsa på kompetensutveckling, 
hälsofrämjande arbete och genom att ständigt förbättra 
kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet involverar alla medarbe-
tare och integreras i verksamheten genom bland annat 
kvalitets- och målsamtal vid arbetsplatsträffar. 

Nya kvalitetsgarantier har tagits fram i samverkan mellan 
huvuduppdrag Hälsa, pensionärsrådet och beredningen 
för omsorg. Garantierna belyser flera olika områden där 
man tagit fasta på vad som är viktigt när man blir äldre 
och får hjälp utförd av kommunen eller privata utförare 
kopplat till; trygghet, kvalité, individanpassning och del-
aktighet, meningsfullhet och sammanhang, självbestäm-
mande samt privatliv och personlig integritet.

Huvuppdrag Hälsa lägger stor vikt vid kvalitetsunder-
sökningar och brukarnas nöjdhet är kvittot på kvalitets-
arbetet. Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukar- och 
enhetsundersökningar är en viktig del i det systematiska 
förbättringsarbetet. I 2018 års undersökning har Ängel-
holm högre betyg än riket som helhet i 20 av 21 frågor 
som bland annat gäller områdena boende- och måltids-

Huvuduppdrag Hälsa



 45

miljö, inflytande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter 
och tillgänglighet vid de särskilda boendena. Ett område 
som särskilt sticker ut är att man är mycket nöjd med vil-
ka aktiviteter som erbjuds. Hemtjänsten i Ängelholm får 
högre betyg än riket i samtliga frågor som gäller kontakt 
med kommunen, inflytande och bemötande samt trygg-
het och tillgänglighet. Den sammantagna nöjdheten är 93 
procent, vilket är samma nivå som föregående år. 98 pro-
cent anser att de får ett bra bemötande från personalen 
och 92 procent känner förtroende för personalen och är 
nöjda med hur personalen utför sina arbetsuppgifter.

I syfte att stärka kvalitén inom den kommunala hälso- och 
sjukvården har en ny enhet startats med fokus på utveck-
lingsfrågor och kvalité. Vidare arbetar enheten med att 
stärka samarbetet med Hälsostaden och primärvården i 
linje med hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne.

Storsatsning på komptensutveckling
Genom att satsa på kompetensutveckling skapar vi värde 
i form av en attraktiv arbetsplats och nöjda medarbetare. 
Det är viktigt inte minst mot bakgrund att vård- och om-
sorgsyrken redan idag är bristyrken och i takt med stora 
pensionsavgångar krävs satsningar på medarbetare och 
chefer.  Huvuppdrag Hälsa behöver rekrytera 200 medar-
betare inom de närmaste åren.

Under 2018 har alla yrkesprofessioner inom Hälsa kom-
petensutvecklats, arbetet fortgår kontinuerligt och är en 
stark ledstjärna för att skapa en arbetsmiljö där alla kan 
utvecklas och trivas. Följande utbildningsinsatser har ge-
nomförts; demensutbildning för hemtjänsten, spjutspets-
utbildning för att stärka kunskapen i svåra samtal, medar-
betare från alla verksamhetsområden deltog i äldremässa 
för att inspireras och förkovras, förflyttningsutbildningar 
exempelvis personlyft, palliation, IBIC fokus på systema-
tisk uppföljning, ambassadörsutbildning för undersköter-
skor, subventionerad tandvård, hot och våld, handledar-
utbildning steg 1 och 2.

Ytterligare ett sätt att öka attraktiviteten för att arbeta i 
äldreomsorgen är att kunna erbjuda heltidstjänster och 
flexibla scheman. Ängelholms Kommun inför nu heltid 
som norm för att locka fler arbetssökande men det är 
också ett sätt att öka jämställdheten. En projektorganisa-
tion är skapad och inom Hälsa har under året genomförts 
workshops, utbildningar och olika samtalsforum för att i 
bred samverkan få en heltidsorganisation på plats 2021.  

Den framgångsrika kampanjen Älska Äldreomsorgen 
som startade 2017 har under året kompletterats med film 
och intervjuer med medarbetare i marknadsföringssyfte. 
Syftet med kampanjen är att synliggöra medarbetarna och 
det fantastiska arbete som utförs varje dag. Det man öns-

kar uppnå med kampanjen är att locka fler att arbeta inom 
äldreomsorgen, men också att belysa vilket givande och 
varierande arbete det är.

Utbildningsforum Hälsa gick av stapeln för fjärde året 
i rad. Alla medarbetare bjöds in till forumet med temat 
#hälsa satsar friskt. I år var fokus på hur medarbetare 
och chefer kan må bättre och förbättra sin hälsa. Dagarna 
varvades med inspirationsföreläsningar och mässa med 
en mängd lokala företagare. Årets Utbildningsforum var 
också ett sätt att knyta ihop säcken för #hälsasatsarfriskt. 
Ett projekt där man under 2018 har arbetat för att inspi-
rera och motivera äldreomsorgens medarbetare. Till ex-
empel har varje enhet planerat olika aktiviteter; alltifrån 
kulturbesök och vandringar till yoga och mindfullness. 
Verksamheterna har också utmanat varandra och deltagit 
i olika motionslopp och gemensamma övningar.

En satsning på demensvården!
Tre av kommunens demensboenden och daglig verksam-
het är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet. Det 
innebär att all personal på boendet blir utbildade i syfte att 
kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demens-
sjuka och deras anhöriga. Silviacertifieringen innehåller 
fyra utbildningsdelar och det långsiktiga målet är att få 
ett helhetsperspektiv i vården av de demenssjuka och att 
stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveck-
ling samt regelbunden reflektion. Det är en satsning på 
demensvården, för är att stärka vår expertis, våra arbets-
metoder och våra boendemiljöer. Syftet är också att hålla 
verksamheten à jour inom forskning och evidensbaserade 
metoder samt vara en del i utvecklingen av demensvår-
den. Vidare har stiftelsen Äldrecentrum för forskning och 
utveckling, valt ut Ängelholms kommun för att studera 
vad som händer i en verksamhet efter att den har Silvia-
certifierats. 

Fokus på att stärka medarbetare och chefer inom Hem-
tjänsten har under året resulterat i en demenssatsning ge-
nom fördjupande utbildningar via Vård och omsorgscol-
lage.

Utveckling, samverkan och samordning 
Ett hälso- och sjukvårdsavtal om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne har ut-
arbetats i samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner. Avtalet består av en grundöverenskommelse 
och en utvecklingsplan. Avtalets utvecklingsplan tydliggör 
vad parterna successivt ska leva upp till fram till 2020, 
då en ny gemensam vårdform ska vara fullt utbyggd. För 
att framgångsrikt leva upp till avtalets intentioner krävs 
en väl utvecklad dialog mellan kommun och primärvård. 
Under 2018 har därför olika mötesforum mellan parterna 
anordnats och nya arbetssätt utvecklats.

HUVUDUPPDRAG HÄLSA
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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 verksamheten svårt att klara kompetensförsörjningen 
vilket bidrar till ökade kostnader för inhyrd personal. Allt 
fler äldre leder också till ökade behov av hjälpmedel. Fler 
sjuka äldre ställer höga krav på verksamheterna. Beman-
ningsenheten inleder därför rekrytering av poolpersonal. 
På så sätt minskar behovet av övertidsarbete och visstids-
anställningar inom bo bra hemma och särskilt boende. 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 4,4 mnkr, vilket är 2,3 
mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen är kopplad till för-
sening av investeringen av digitala lösningar inom hälso- 
och sjukvård, där upphandling pågår och kommer införas 
våren 2019. Vidare pågår upphandling av möbler till nya 
korttidsenheten Lindhaga. 

Det totala antalet årsarbetare har obetydligt förändrats 
jämfört med 2017, +7 årsarbetare, det pågår hela tiden 
volymförändringar i verksamheten som påverkar behovet 
av personal. Totalt 89 procent av huvuduppdrag Hälsas 
tillsvidareanställda medarbetare har en sysselsättnings-
grad på 75 procent eller mer. 

Huvuduppdrag Hälsa
mnkr 2017 2018
Verksamhetens intäkter 187,8 195,8
Verksamhetens kostnader 707,5 730,4
Verksamhetens nettokostnader 519,7 534,6
Budgetavvikelse 8,8 14,5
Nettoinvesteringar 1,7 4,4
Antal årsarbetare 684 691

Framtid
Redan i dag ser vi hur digitala verktyg och stöd används i 
allt högre grad och inom allt fler områden. Inom Hälsas 
olika områden finns flera exempel på digitalisering av ad-
ministration och verksamhet. I framtiden ska all signering 
av läkemedel ske digitalt. Under 2019 ska ett pilotprojekt 
med mobilt arbetssätt på ett särskilt boende testas. Samt-
liga verksamheter ska kvalitetsäkras genom digitalisering 
av registrering av avvikelser som ex utebliven medicine-
ring eller fallskador. Målsättningen under 2019 är att alla 
nyanställda ska ta del av en digital introduktion. För att 
möjliggöra användningen av välfärdsteknik behövs en 
god och stabil infrastruktur med en tillförlitlig uppkopp-
ling i samtliga utrymmen. Målet är att samtliga särskilda 
boenden ska ha tillgång till wifi-uppkoppling inom en 
treårsperiod.

Digitalisering och välfärdsteknik 
Den digitala resan har hittills haft stort fokus på att ef-
fektivisera arbetsmetoder och förenkla processer, ytterst 
handlar det om att kvalitetssäkra verksamheten och hus-
hålla med verksamhetens resurser. Fokus 2018 har varit 
att satsa på digitala verktyg som syftar till att höja livs-
kvalitén för de äldre. Verktygen ska underlätta delaktighet 
och självständighet. Huvuduppdrag Hälsa fick 1,5 miljo-
ner kronor i statsbidrag för investeringar i välfärdstek-
nik. Verksamheten har investerat i en upplevelsecykel, tre 
digitala bordspel - Tovertafel (som betyder magiskt bord 
på holländska) är ett bordsspel för personer med svår till 
medelsvår demens och olika digitala lösningar för att öka 
självständigheten för äldre.

Digitala nycklar för en nyckelfri hemtjänst har införts 
under året likaså Time Care bokningsassistent. Med 
bokningsassistenten skapas möjligheter för bemannings-
enheten att utöka sin service i form av öppettider och 
flexibilitet genom en automatiserad bokningsprocess. 
Hemtjänsten har infört e-handel; ett nytt arbetssätt när 
det gäller inköp av matvaror och hushållsartiklar. Det 
innebär ett större sortiment av varor för brukarna och en 
förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Ekonomisk analys 
Huvuduppdrag Hälsas nettokostnad 2018 uppgår till 
534,6 mnkr, vilket innebär ett överskott på 14,5 mnkr (2,6 
%) mot tilldelad budgetram. En åtgärdsplan för att få en 
budget i balans inom tre år (2015-2017), har genomförts 
med mycket god effekt. Planen innehöll effektivisering-
ar avseende lokaler och verksamhet samt förenkling och 
förbättring av arbetsprocesser genom digitalisering. Un-
der 2018 har verksamheten fått full effekt i alla delar. 

Året har präglats av försiktighetsåtgärder för att nå en 
budget i balans och skapa förutsättningar för komman-
de år, då statsbidraget avseende ökad bemanning i äldre-
omsorgen upphör 2019 (-10,2 mnkr). Vidare är överskot-
tet ett resultat av införandet av ett nytt arbetssätt gällande 
handläggning av bistånd och planering av hemtjänst. 
Detta i kombination med att en översyn av Hälsas boen-
deplaceringar genomförts har resulterat i lösningar där vi 
kunnat erbjuda plats på boenden i Ängelholm. Genom 
ett ansvarsfullt arbete med betalningsansvar gentemot 
Region Skåne har huvuduppdrag Hälsa ej debiterats någ-
ra kostnader för 2018. Åtgärderna har implementerats 
utan att ge avkall på verksamhetens kvalité och innehåll.

En utmaning under året har varit att kvalitetssäkra samt-
liga arbetsprocesser och ett nytt arbetssätt inom hem-
tjänsten. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot 
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Äldreomsorgen bygger för framtiden
De kommande åren medför stora demografiska föränd-
ringar 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 1 000 fler personer som är äldre 
än 80 år än i dagsläget, vilket medför att behovet av platser 
på vårdboende ökar.

För att säkra framtida behov av platser på särskilt boende 
tog kommunstyrelsen beslut om att låta bygga ett nytt bo-
ende med 60 platser i Ängelholms nya stadsdel Fridhem. 
Närhet till vardagsservice och naturliga gröna rekreations-
stråk gör området idealiskt för äldre.

Korttidsenheten som drivs på uppdrag av kommunen av 
Region Skåne, inom ramen för samarbetet Hälsostaden, 
behöver få ny lokalisering och flyttas från Ängelholms 
sjukhus. Kommunstyrelsen tog hösten 2018 beslut om att 
hyra lokaler för kortidsenheten i den nya byggnaden som 
Hälsostaden AB uppför på sjukhusområdet i Lindhaga-
parken, inflyttning kommer ske hösten 2019.

Ängelholms kommun ska bli fossilbränslefritt till 2021. Ett 
steg på vägen är att successivt byta ut bilarna till mer miljö-
vänliga alternativ. Våren 2018 levererades de första elbilarna 
till hemtjänstområdena Vejbystrand och i centrala Ängel-
holm. Planen är att successivt öka andelen elbilar i takt med 
att befintliga leasingavtal går ut och laddstolpar byggs.

Nya lagkrav och avtal
Den 1 januari 2018 genomfördes förändringar inom två 
områden som påverkar patienter och brukare genom nya 
lagar och förändringar av äldre lagar. Det första området 
är klagomålshantering, där ansvaret för klagomålshante-
ring inom hälso- och sjukvården och dess personal för-
ändrades. Genom ändringar i patientsäkerhetslagen för-
tydligades att det är vårdgivarna som i första hand ska ta 
emot och hantera klagomål från patienter och närstående. 

Det andra området handlar om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. En del av orsaken 
till förändringen är att patienter som inte behöver sjuk-
husvård ligger kvar i onödan. Det kommer innebära att 
kommunernas betalningsansvar träder i kraft tre dagar ef-
ter meddelande om att en patient är utskrivningsklar från 
sjukhuset istället för som dagens sju dagar. 

Riksdagen har också beslutat om vissa ändringar inom 
äldreomsorgen genom ändringar i socialtjänstlagen. Riks-
dagen beslutade om möjligheten för socialnämnd eller 
motsvarande att kunna erbjuda hemtjänst till äldre per-
soner utan att först göra en prövning av vilka behov en 
person har av hemtjänst. Syftet med ändringen är att ge 
kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av 
äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare.

HUVUDUPPDRAG HÄLSA
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Årets verksamhet
Staden växer
Huvuduppdrag Samhälle skapar förutsättningar för 
kommunen att växa. Genom att digitalisera cirka 500 
detaljplaner som är sammanställda i en digital karta, en 
planmosaik, underlättas inte bara det interna arbetet utan 
det utgör även ett bra underlag vid möten med medborg-
are och exploatörer som är intresserade av att etablera sig 
i Ängelholms kommun.

Ängelholms tätort, inklusive Skälderviken och Vejbyst-
rand har laserskannats och finns numera som en 3D-mo-
dell. Modellen finns tillgänglig i Stadshusets entré för 
medborgare och på webben. Syftet är att på ett nytt sätt 
förmedla kommunens planer och visioner om det fram-
tida Ängelholm.

Två för kommunen stora försäljningar blev under året 
beslutade, Sockerbruket 11 ”Scantomten” och Rönnen 
1 ”Badhustomten”. På Fridhem pågår utbyggnaden för 
fullt och under hösten 2018 färdigställdes infrastruktu-
ren i områdets första etapp. I de nya bostadsområdena 
erbjuds varierande boendeformer såsom hyresrätter och 
bostadsrätter. Det är fortfarande ett stort intresse av att 
utveckla bostäder och bygga nytt i Ängelholm. Under 
2018 beviljades 452 bygglov för bostäder vilket är en 

ökning i jämförelse med tidigare år. Även om det är ett 
relativt högt antal ärenden och verksamheten haft hög 
personalomsättning behandlades 94 % av ärendena inom 
10 veckor. Under året gavs slutbevis för 66 småhus och 
196 lägenheter i flerbostadshus.

För att möta den växande stadens behov påbörjades i fe-
bruari månad utbyggnaden och renoveringen av avlopps-
reningsverket med avverkning och markberedning. De 
nya anläggningsdelarna kommer att börja driftsättas under 
2019, med ett fullt utbyggt verk hösten 2019. Ihållande 
torka och hög vattenkonsumtion under sommaren tvinga-
de kommunen att införa bevattningsförbud under augusti 
månad. Även om bevattningsförbudet gav gott resultat och 
minskade förbrukningen av dricksvatten med cirka 40 % 
är grundvattennivåerna fortfarande förhållandevis låga.

Huvuduppdrag Samhälle har under 2018 haft fortsatt 
stor projektvolym, så som ombyggnaden av infrastruktu-
ren kring Villanskolan, utbyggnaden av exploateringsom-
rådet Fridhem samt VA-sanering på Östra Järnvägsgatan 
med flera. Under senhösten påbörjades det första delpro-
jektet i stationsområdet, ombyggnaden av Nybrovägen. 
Den stormskadade badbryggan vid Klitterhus lagades 
provisoriskt i väntan på en ny permanent brygga som 
kommer stå klar till sommaren 2019.

Huvuduppdrag Samhälle
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Huvuduppdrag Samhälle har under 2018 arbetet med 
att sluttäcka Ängeltofta deponi och gatuombyggnad på 
Östergatan färdigställdes till midsommar. Från den 1 ja-
nuari 2018 har huvuduppdrag Samhälle övertagit driften 
av Ängelholms IP och därmed också fått två nya medar-
betare genom verksamhetsövergång. A-planen har under 
året lagts om och det har inneburit att planen vid vissa 
tillfällen inte har kunnat användas. Fokus under året har 
varit på att få spelbara planer och att skapa lämpliga sköt-
selplaner, bland annat har robotgräsklippare installerats.
Mötesplatser för gemenskap

Efter långa processer togs beslutet om renovering av 
Stadsbiblioteket. Genom en välfungerande och bra pla-
cerad provisorisk byggnad säkras fortsatt god biblioteks-
service 2019 samtidigt som ett nytt Stadsbibliotek kan 
börja ta form.

Nya Ängelholms IP, med fotbollsplaner och friidrottsan-
läggning, blir tillsammans med ishallen ett idrottskluster 
som väl möter stadens framtida behov. Huvuduppdrag 
Samhälle har även höjt kvalitén på redan existerande an-
läggningar exempelvis Discgolfbanan i Skörpabäcken 
samt etablerat en mobil skatepark i Hjärnarp.

Den nya fritidsgården (MK-huset) är nu helt etable-
rad i centrala Ängelholm och ger unga möjligheten till 
en rikare fritid. I Hjärnarp bedriver svenska kyrkan och 
Hjärnarps GIF fritidsverksamhet i samverkan med Äng-
elholms kommun. Detta projekt har utvärderats och fått 
fortsatt förtroende fram till 2020. Flytten av Ljusfesten 
har varit ett sätt att etablera Tullportsbron och Vita räck 
som en nygammal mötesplats i stadskärnan. Därigenom 
går de publika arrangemangen hand i hand med stadens 
fysiska förändring.

Genom att använda sig av nya elcyklar i form av rull-
lande bibliotek och inspiration till stadsodling har verk-
samheterna arbetat uppsökande och markerat närvaro på 
mötesplatser. Förra årets satsning på mobil mötesplats 
i Hjärnarp med sport- och kulturinslag blev uppskattad 
och stora delar av den blev permanent under året. Sam-
tidigt etablerades en ny mobil mötesplats i Strövelstorp 
under sommaren 2018.

Kultur som förgyller vardagen
Huvuduppdrag Samhälle erbjuder många aktiviteter för 
barn och unga under skolans alla lov. Tack vare statliga 
medel kunde Ängelholms ungdomar under sommarlovet 
bland annat fira skolavslutningen på Vattnets hus, följa 
med på bussutflykter till Liseberg och Kungsbygget samt 
prova på olika aktiviteter hos lokala föreningar. Kultur-

veckan invigdes med föreställningen Firestarter som var 
skriven av kulturskolan och samtidigt tändes ljusinstalla-
tionen Bloom som fick smycka Stortorget under hela den 
mörka årstiden. 

”Rutan” - En frizon där tillit och omsorg råder, där vi har 
samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad, invig-
des på Storgatan i slutet av november. Galleri Moment 
höll sin första obemannade utställning då Sebastian Sardi 
visade fotografier inom ramen för Landskrona Fotofes-
tival.  Renovering av Nybron medförde även en satsning 
på ett belyst fotokonstverk längs båda sidorna i tunneln. 
Verket har tagits fram av Fotoklubben Kamera.

Huvuduppdrag Samhälle har fortsatt satsningen på konst-
formen Land art dels genom det interregionala projektet 
Xsites där bland annat en tysk och en svensk konstnär 
tog sig an Sven Johns Udde. Gatuteaterfestivalen flyttade 
i år ut till både Skälderviken och Vejbystrand med anled-
ning av föreställningens titel ”Havet” och på Stortorget 
blev det istället nycirkus med Kompani Hint/Ka Pow.

Järnvägens Museum hade 20-års jubileum som firades i da-
garna två med en storstilad järnvägsfest. Ute på linjen kör-
des veterantågturer tur och retur mellan Ängelholm och 
Helsingborg och inne på området kunde man åka ångtåg, 
ångvagn samt en äldre rälsbuss av Hilding Carlsson-mo-
dell. Besökarna kunde även fynda på järnvägsmarknaden 
och njuta av dans- och musikuppvisning. Inne på museet 
visades utställningen Tåg 422 – Katastrofen vid Getå.

Digitala lösningar skapar effektiva verk-
samheter
Som första kommun i Sverige har Ängelholm köpt in två 
städrobotar som under 2018 har använts på Nyhemssko-
lan och Rönnegymnasiet. Eleverna har fått en ny kamrat 
i skolans korridorer som städar golven utan kemiska ren-
göringsmedel. 

Huvuduppdrag Samhälle har under året uppmuntrat och 
skapat utrymme för vardagsinnovationer för att skapa en 
attraktiv arbetsplats och på sikt minska sjukfrånvaron där 
medarbetarna tar fram idéer om hur arbetet kan effekti-
viseras och förbättras. En vardagsinnovation var att sätta 
Ipads på städvagnen och med det var idén om den ”digitala 
städaren” född. Idén blev till verklighet och i slutat av året 
och infördes i Stadshuset och på Toftaskolan. Genom en 
app ser medarbetaren alla rum som ska städas och genom 
ett schema bockas rummen av. Det går även att ställa in av-
vikelser och se vilka rum som inte används. Målet är även 
att underlätta vid vikarietillsättning samt att påbörja över-
gången från rutinstädning till behovsstädning.

HUVUDUPPDRAG SAMHÄLLE
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re sjukfrånvaro har gjort att antalet tjänster i poolen har 
kunnat minska med en heltidstjänst. Enheten har påbör-
jat en övergång från rutinstädning till behovsstädning, 
vilket har medfört lägre vikariekostnader. Robotiseringen 
av golvvården har möjliggjort en kvalitetshöjning då vissa 
toaletter i skolorna nu städas två gånger dagligen.

Intraprenad
Intraprenad redovisar ett överskott på +0,2 mnkr som 
beror på lägre kapitalkostnader än budget. Investerings-
budgeten har använts till att investera i två nya lätta last-
bilar försedda med kranar. Investeringen medför att vissa 
arbeten kan effektiviseras då lättare lyft kan göras utan 
hjälp av kranbilen. 

Miljö och bygg
Inom verksamhetsområdet Miljö och Bygg redovisas ett 
resultat om +0,9 mnkr fördelat på 0,7 mnkr under myn-
dighetsnämnden och 0,2 mnkr under kommunstyrelsen. 
Resultatet beror till största delen på vakanser i samband 
med sjukskrivningar och rekrytering.  Ufallet påverkas 
också av att ansökta bostadsanpassningsbidrag varit min-
dre än budgeterat och att åtgärder som finansierats av 
vindkraftspremien inte har kunnat genomföras fullt ut. 
Av resultatet avser drygt 0,2 mnkr kapitalkostnader som 
inte har fallit ut ännu. 

Av verksamhetens investeringsbudget på 1,2 mnkr har 
0,8 mnkr förbrukats. Under året har verksamhetssyste-
met inom miljöenheten ersatts som planerat och flera 
satsningar inom digitalisering genomförts.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksam-
heten (VA) visar för året ett negativt resultat på -2,4 
mnkr, vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Avvikelsen 
beror i huvudsak på lägre avskrivningar. Kostnaderna till 
Sydvatten för inköpt vatten ökade med 5,6 mnkr jämfört 
med 2017 till 12,4 mnkr, vilket var en följd av att kom-
munen nu betalar full avgift. Samtidigt fick kommunen, 
enligt avtal med Sydvatten, 4,2 mnkr i ersättning för drift-
kostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg 
med 2,6 mnkr till 64,2 mnkr, vilket var en följd av en 
långvarig period med värme och torka och därmed högre 
förbrukning. Under året togs också stora underhållskost-
nader och tillfälliga kostnader i samband med omlägg-
ning av Klippanvägen. Avskrivningarna ökade med 1,1 
mnkr till 17,2 mnkr. Räntekostnaderna uppgick till 3,0 
mnkr, vilket var en uppgång med 0,6 mnkr jämfört med 
2017. Det negativa resultatet för VA-verksamheten inne-
bär att skulden till abonnenterna minskar från 10,3 mnkr 
till 7,9 mnkr.

Ekonomisk analys 
Skattefinansierad verksamhet
De totala nettokostnaderna i driftredovisningen för den 
skattefinansierade delen av huvuduppdrag Samhälle är 
215,2 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 
+4,1 mnkr. Huvuddelen av ekonomin faller under kom-
munstyrelsen, där nettokostnaderna uppgår till 201,6 
mnkr. Resterande 13,6 mnkr tillhör Myndighetsnämnden.

Resultatet för kommunstyrelsens verksamheter är +3,6 
mnkr bättre än budgeterat. Huvudförklaring till denna 
positiva avvikelse är 2,5 mnkr lägre kapitalkostnader än 
budgeterat, vilket är en följd av att flera större pågående 
investeringsprojekt inte avslutats och därmed inte gene-
rerat avskrivningar och internränta.

Kultur och stad
Verksamhetsområdet Kultur och stad redovisar ett över-
skott jämfört med budget om +4,4 mnkr, varav 3,7 mnkr 
utgörs av lägre kapitalkostnader än budgeterat. Resteran-
de överskott förklaras av personalvakanser på biblioteket 
samt ökade intäkter för idrottsverksamheten.

Investeringsutgifterna uppgick sammanlagt till 33,1 mnkr 
med ett överskott på 9,9 mnkr mot budget. Orsaken till 
överskottet är pågående projekt som fortlöper under 
2019 såsom Klitterhusbryggan, skateparken, gatubelys-
ningsprojekt och Östergatan.

Arkitektur och teknik
Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisar en 
negativ budgetavvikelse på -2,4 mnkr varav kapitalkost-
nader utgör -1,5 mnkr. Det kan till största delen hänfö-
ras till förvärvet av Kronoskogen. Kart- och mätenheten 
samt Projektenheten har varit underbemannade under 
året, vilket lett till intäktsbortfall och därmed underskott. 
Intäktssidan på Mark & exploatering har bättre utfall än 
budget. Planenheten redovisar också överskott. Arbetet 
med detaljplaner är fortsatt intensivt. Ärendeingången på 
övriga enheter inom verksamheten är också fortsatt hög.

Måltidsservice
Måltidsservice noterar ett resultat på -0,5 mnkr. Under-
skottet har dels uppkommit till följd av transport- och 
flyttkostnader i samband med renovering av Kungshaga 
och Willans vårdboende och dels av inkomstbortfallet i 
restaurangerna under renoveringsperioden i respektive 
servicehus. På vårdboendena har kostnaderna för både 
personal och livsmedel varit högre än budgeterat.

Lokalvårdsservice
Lokalvårdsservice redovisar ett överskott 0,9 mnkr. En-
heten har realiserat en rad effektiviseringar och en läg-
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Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verk-
samheten (VA) omfattade 133,4 mnkr och utfallet var 
157,6 mnkr (-24,2 mnkr). Utfallet var 75,1 mnkr högre 
än 2017. Den höga investeringsnivån beror främst på ut-
byggnaden av avloppsreningsverket, där utgifterna upp-
gick till 75,1 mnkr. Detta projekt stod också för i stort sett 
hela budgetavvikelsen. Andra större projekt under året var 
bygget av en ny pumpstation vid Pyttebron för 21,5 mnkr 
samt bygget av ny spillvattenledning mellan Lingvallen 
och Reningsverket för 15,2 mnkr.

Huvuduppdrag Samhälle
mnkr 2017 2018
Verksamhetens intäkter 358,8 368,6
Verksamhetens kostnader 561,7 583,8
Verksamhetens nettokostnader 202,9 215,2
Budgetavvikelse 5,3 4,1
Nettoinvesteringar 268,9 233,7
Antal årsarbetare 326 341

Framtid
Huvuduppdrag Samhälle kommer under de närmaste åren 
att fortsatta utvecklingen av Stationsområdet som hållbar 
stadsdel. Parallellt med uppförandet av Ängelholmshems 
270 hyresbostäder kommer arbetet med planering och 
färdigställande av gator, parker och andra gemensamma 
ytor och mötesplatser att pågå.

Intraprenadverksamheten kommer att flyttas från Industri-
gatan till Importgatan. De större projekten under första halv-
året 2019 är färdigställande av skateparken och det fortsatta 
vatten- och avloppsaneringsprojektet i Munka Ljungby.

Under 2019 kommer Stadsbiblioteket att renoveras. 
Verksamheten kommer under ombyggnationen att flyttas 
till Viktoriaskolan. Under renoveringsperioden kommer 
fokus att ligga på närbiblioteken och bokbussen för att 
tillgodose medborgarnas behov. Närbiblioteken i Mun-
ka Ljungby och Vejbystrand kommer dessutom att bli 
Meröppna.

Under 2019 påbörjas arbetet med ett nytt kostdataverk-
tyg som kommer bidra till att effektivisera beställnings- 
och produktionsunderlag samt minska överproduktion, 
kvalitetssäkra måltider och underlätta för medarbetare. 
Dessutom fortsätter arbetet med att skapa riktlinjer och 
policys gällande måltider för barn och äldre, som ett led i 
att påverka hälsa och välbefinnande.

Huvuduppdrag Samhälle kommer under de närmaste 
åren att fortsätta arbetet med robotisering och digitalise-
ring av handläggningen vid städning. Ängelholms kom-
mun har tagit täten i utvecklingen med projektet digitala 
städare. Utvecklingen är ett steg i att föra städyrket in i 
den digitala tidsåldern.

Ökade lagkrav, så som regeländringar i Plan- och byggla-
gen som innebär att om bygglov inte fattas inom den 
lagstadgade tidsgränsen så kommer bygglovsavgiften att 
reduceras med 20 % per vecka därefter, ställer högre krav 
på verksamheten. Fortsatt digitalisering av verksamheten 
är viktigt för att underlätta för medborgarna att göra rätt 
och samtidigt kunna ha insyn i handläggningen av sina 
ärenden.

HUVUDUPPDRAG SAMHÄLLE
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treårigt forskningsprojekt med inriktning digitalisering i 
fastighetsbranschen.

Effektiva verksamheter 
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Fastigheternas energiförbrukning har fortsatt att minska 
jämfört med föregående år och fordonsparken består av 
60 % eldrivna fordon. Nya bostadshus uppförs som miljö-
byggnad 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. Under 2018 har Ängel-
holmshem anslutits till allmännyttans klimatinitiativ, vilket 
bland annat innebär att energiförbrukningen ska minska 
med 30 % till 2030 jämfört med 2007 års nivå.

Samhällsutveckling
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god 
boendemiljö för barn och unga

Ängelholmshem har tillfört och byggt om fem mötesplat-
ser i bostadsområdena där hyresgästerna kan mötas och 
umgås med varandra. Exempelvis har en mötesplats med 
bänkar, grill, odlingslådor med mera uppförts på kvarte-
ret Gördelmakaren. Kvarteret Saftstationen har fått ny 
lekplats med tillhörande bänkar och grill. Under augusti 
bjöds också alla hyresgäster in till en stadsdelsfest med ut-
omhusbio och aktiviteter för barn på området Papegojan.

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företa-
gande, utbildning och kultur

Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun 
ska utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för 
människor och företag. Därför har Ängelholmshem un-
der året stöttat totalt 35 organisationer och evenemang 
som ägt rum i kommunen, exempelvis Konstrundan, Ung 
Företagsamhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem 
erbjuder även bland annat fri simundervisning för alla hy-
resgäster som inte är simkunniga.

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och till-
växt 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 samhällsut-
vecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms 
Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun. Under 2018 har Ängelholmshem 
även stöttat ett stort antal föreningar som bidrar till att 
barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid.

AB Ängelholmshem
Målredovisning 
Kommunfullmäktige beslutar via ägardirektiv de övergri-
pande målen för Ängelholmhemskoncernen. AB Ängel-
holmshems tio mål är grupperade under kommunfullmäk-
tiges fyra perspektiv.

Medborgarfokus 
Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörj-
ningen i Ängelholm

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 
bostäder per år i snitt. Mellan 2018-2022 planeras 340 bo-
städer att uppföras, vilket motsvarar 68 bostäder per år 
i snitt de kommande åren. Ängelholmshem är inne i en 
expansiv fas och har pågående och planerade investering-
ar för 900 mnkr. Exempelvis uppförs kvarteret Nya Saft-
stationen, vilket är ett av Ängelholmshems största projekt 
någonsin. 

Ängelholmshem ska skapa en variation av boen-
dealternativ i de kommundelar där bolaget verkar

Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, stan-
dard och i olika delar av kommunen. Under 2018 bestod 
79 % av Ängelholmshems bostäder av tvårums- och tre-
rumslägenheter vilket är den storlek på lägenheter som ef-
terfrågas mest av marknaden. 

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska 
vara en öppen och inkluderande kommun

Vartannat år genomförs en kundundersökning. Den se-
naste från 2017 visar bland annat att en tydlig majoritet 
av hyresgästerna är nöjda med Ängelholmshems service 
och att bostadsområdena upplevs som trygga. Under 2018 
genomfördes aktiviteter för att få ännu nöjdare kunder. 
Bland annat har 12 trygghetsronder genomförts, vilket re-
sulterat i att träd och buskar beskurits samt att fler lampor 
installerats. En ny kundundersökning kommer genomför-
as under våren 2019.

Koncernsamordning
Bolaget har som målsättning att fortlöpande effektivisera 
verksamheten. Flera lyckade underhållsprojekt har genom-
förts under året, exempelvis har Ängelholmshem bytt tak 
på fyra huskroppar samt utfört omfattande målnings- och 
renoveringsarbete på delar av fastighetsbeståndet. Förut-
om underhålls- och ombyggnadsprojekt har Ängelholms-
hem fortsatt att installera fiber i fastigheterna och 100 % 
av Ängelholmshems bostäder har nu tillgång till fiber. Un-
der 2018 har Ängelholmshem anslutits till allmännyttans 
digitaliseringsinitiativ, vilket innebär att bolaget stödjer ett 
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Medskapande medarbetare 
Ängelholmshem 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 senas-
te medarbetarundersökningen överträffade med god mar-
ginal det uppsatta målet. En ny medarbetarundersökning 
ska genomföras under 2019.

Ängelholmshem ska bejaka mångfald
Ängelholmshemskoncernen anser att en mångfald avseen-
de medarbetarna bidrar positivt till utvecklingen av verk-
samheten. Därför bejakas alltid mångfaldsaspekten vid re-
krytering av nya medarbetare. Statistik avseende mångfald 
förs ej av bolaget då antalet medarbetare anses vara för få 
till antal i detta hänseende.

Årets verksamhet 
Ängelholmshem har under året fortsatt att producera nya 
bostäder vilket har resulterat i att 36 lägenheter färdigställts 
och ytterligare 282 har påbörjats. 

Ängelholmshem har sedan tidigare byggt 73 bostäder 
inom området Solskiftet i Munka Ljungby. Under 2017-
2018 pågick arbetet med att färdigställa den tredje och sista 
etappen av Solskiftet. Den sista etappen består av 36 bo-
städer och hade inflyttning våren 2018. Bostäderna är för-
delade på fyra huskroppar med två våningar. Lägenheterna 
har tagits emot väl av marknaden och samtliga bostäder är 
uthyrda. Intill Solskiftet har Ängelholmshem anlagt en stor 
park med bland annat en multiarena där barn och vuxna 
kan spela till exempel basket eller fotboll. 

Det enskilt största pågående projektet är Nya Saftstationen. 
Projektet omfattar 270 lägenheter samt två LSS-boenden 
med totalt 12 lägenheter. Nya Saftstationen kommer att mil-
jöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad, vilket innebär 
att bland annat ritningar, beräkningar och relevanta miljöru-
tiner måste godkännas av Sweden Green Building Council. 
Inflyttning av första etappen planeras till våren 2021. Hyres-
gästerna beräknas flytta in i den andra etappen våren 2022.

Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem fort-
satt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter i hög 
takt. Ängelholmshems målsättning är att kunna erbjuda 
marknaden attraktiva och väl underhållna fastigheter. Att 
underhålla fastigheterna är både en investering för fram-
tiden och något som ökar trivseln för hyresgästerna. Ex-
empelvis har Ängelholmshem bytt tak på fyra huskroppar 
på Kulltorp och i Munka Ljungby, utfört omfattande mål-
ningsarbete på delar av fastighetsbeståndet samt bytt ett 
stort antal fönster och dörrar.

Ekonomisk analys 
Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår 
till 11,3 mnkr. Intäkterna har ökat med 6,9 mnkr sedan fö-
regående år, vilket främst beror på att bolaget under året 
färdigställt nya lägenheter. Även hyreshöjningar påverkar 
intäkterna positivt. En hyresökning har skett med 1,0 % 
i genomsnitt under 2018, vilket motsvarar ca 11 kr/m2. I 
jämförelse med föregående år har driftskostnaderna mins-
kat med 3,1 mnkr, kostnadsminskarna beror i huvudsak på 
reparationer. Avskrivningar har ökat på grund av nybyggna-
tion och renoveringar.

Bolagets räntekostnader har ökat till största delen beroende 
förtidsinlösta derivat som medförde en ökad kostnad. Upp-
låningen har ökat med 100 mnkr till totalt 1775 mnkr. Han-
teringen av ränterisken är en viktig del i finansverksamheten. 
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränteris-
ken används finansiella derivatinstrument, i enlighet med de 
riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy.

Framtid 
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att öka befolk-
ningsmässigt krävs att nya bostäder uppförs. Bolaget pla-
nerar, med start 2020, att bygga 24 lägenheter med hög 
standard intill Rönne å i centrala Ängelholm. Husen byggs 
i direkt anslutning till det befintliga kvarteret Rönnen och 
alla lägenheter kommer att ha uteplats eller balkong. Mel-
lan 2018–2022 planeras totalt 340 bostäder att uppföras.

För att Ängelholmshem även i framtiden ska kunna er-
bjuda trivsamma bostäder i trygga områden måste bola-
get ha en långsiktigt stabil ekonomi. Överskottet bör 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   
säkerställs att bolaget även i framtiden kan bidra till Äng-
elholms utveckling.

Ängelholmshem
mnkr 2017 2018
Nettomsättning 243,3 250,1
Resultat efter finansiella poster 14,8 11,3
Nettoinvesteringar 154,2 132,5
Balansomslutning 2 361,5 2 485,0
Soliditet, (%) 22,3% 21,8%

PERSONAL
Antal anställda (årsarbetare) 34 40
Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%) 6,5% 2,9%

ÖVRIGT
Antal bostadslägenheter totalt (st) 3 074 3 110
Total lägenhetsyta (m2) 204 492 207 000
Outhyrt under året (%) 0,11% 0,26%
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AB Ängelholmslokaler 
Målredovisning 
Kommunfullmäktige beslutar via ägardirektiv de övergri-
pande målen för Ängelholmhemskoncernen. AB Ängel-
holmslokaler har fem mål som är grupperade under kom-
munfullmäktiges fyra perspektiv. 

Medborgarfokus 
Koncernsamordning

Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta efter den upprättade 
underhållsplanen. Under 2018 har omfattande underhålls-
arbete utförts, exempelvis har två storkök renoverats och ett 
tredje påbörjats. Därtill har underhållsarbete genomförts på 
Rönnegymnasiet, Magnarps skola och Solhaga vårdboende. 
Energisparprojekt har även slutförts på Strövelstorps skola 
samt Åsbytorps och Bokhöjdens vårdboenden.

Ängelholmslokaler vill att Ängelholms kommun ska vara 
nöjda med bolagets tjänster och därför har en kundunder-
sökning genomförts föregående år. Resultatet visade bland 
annat att Ängelholms kommun i stort är nöjd med den 
service och tjänster som Ängelholmslokaler tillhandahåller. 
Under 2018 har Ängelholmslokaler arbetat med åtgärder 
för att nå ett ännu bättre resultat i nästa kundundersökning 
som kommer genomföras under hösten 2019. 

Effektiva verksamheter 
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 

Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska 
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lo-
kaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som 
miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Ängel-
holmslokaler är från och med 2017 miljödiplomerat enligt 
standard för svensk miljöbas, vilket innebär att ett miljö-
ledningssystem har implementerats i syfte att skapa struk-
tur och minska verksamhetens miljöbelastning. 
 
Samhällsutveckling 

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbe-
te 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 loka-
ler för kommunal verksamhet. Bra lokaler 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 plane-
ring pågått för att kunna uppföra en ny skola samt två nya 
förskolor. 

Medskapande medarbetare 
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledar-
skap 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 se-
naste medarbetarundersökningen överträffade med god 
marginal det uppsatta målet. En ny medarbetarundersök-
ning ska genomföras under 2019.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald
Ängelholmshemskoncernen anser att en mångfald av-
seende medarbetarna bidrar positivt till utvecklingen av 
verksamheten. Därför bejakas alltid 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.

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

Projektering pågår för att kunna uppföra nya Villan-
skolan. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny 
idrottshall med plats för 250 åskådare. När den nya sko-
lan står färdig kommer verksamheten flytta in och där-
efter kommer den nuvarande skolan att rivas. Nya Vil-
lanskolan kommer att miljöcertifieras enligt standard för 
miljöbyggnad. Skolan beräknas vara klar 2021.

Under 2018 har byggnation av en ny förskola på Akkas 
gränd pågått, förskolan kommer att ha fyra avdelningar. 
Projektet kommer att färdigställas under första kvartalet 
2019. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt stan-
dard för miljöbyggnad. Uppförandet av tio stycken kon-
cepthus Perstorp 1 har också pågått under 2018, totalt 
inrymmer husen 40 lägenheter. Varje lägenhet kommer 
att vara 35 kvadratmeter stor.

Ängelholmslokaler har under 2018 utfört ett omfattan-
de underhållsarbete på ägda och förvaltade fastigheter. 
Bland annat har två storkök renoverats och ett tredje på-
börjats. Därtill har underhållsarbete genomförts på Rön-
negymnasiet, Magnarps skola och Solhaga vårdboende. 
Energisparprojekt har även slutförts på Strövelstorps 
skola samt Åsbytorps och Bokhöjdens vårdboenden.

Ängelholmslokalers målsättning är att kunna erbjuda 
kommuninvånarna väl underhållna fastigheter. Bolagets 
ambition är att ha en så effektiv förvaltning som möjligt 



 55

Framtid 
I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun väx-
er, ökar också behovet av lokaler avsedda för kommu-
nal verksamhet. Planering pågår avseende förskolan Nya 
Tegelgården och en förskola på Jordgubbsfältet i Mun-
ka Ljungby. Ombyggnation av matsal samt nytt kök på 
Strövelstorps skola, renovering av storkök på Pomonas 
förskola, renovering av stadsbiblioteket samt en förskola 
uppförd med paviljonger på Rebbelberga är en rad pro-
jekt som väntar under de närmsta åren. Ängelholmslo-
kaler inväntar dessutom ett flertal beställningar avseende 
nya kommunala verksamhetslokaler under de kommande 
åren. 

med fokus på utveckling och långsiktigt ägande. Att un-
derhålla fastigheterna är en investering för framtiden och 
något som ökar trivseln för de medborgare som använder 
lokalerna. 

Under 2018 har Ängelholmslokaler sålt fastigheterna 
Vejby 15:205 med adress Björnbärsvägen 6 i Vejbystrand 
samt fastigheterna Rebbelberga 129:4 och 129:5 med 
adress Energigatan 1 i Ängelholm. 

Ekonomisk analys 
Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster är 
uppgår till 7,2 mnkr. Resultatet har påverkats negativt av 
att underhållskostnaderna varit betydande, vilket främst 
beror på att fastigheternas underhåll är eftersatt. Un-
derhållskostnaderna uppgår till 30,9 mnkr i år. Till detta 
kommer också betydande investeringar i fastigheterna 
som ökar avskrivningarna. Ängelholmslokalers intäkter 
har ökat med 14,4 mnkr jämfört med 2017. Det beror i 
huvudsak på att nybyggnationer och paviljonger. Övriga 
förvaltningstjänster har minskat med 7,0 mnkr främst på 
minskade paviljongintäkter som numera huvudsakligen 
ingår i hyresintäkterna.

Driftkostnaderna har ökat med 3,4 mnkr, vilket följer 
den allmänna kostnadsutvecklingen. Avskrivningarna har 
ökat med 5,7 mnkr jämfört med föregående år, vilket be-
ror på genomförda investeringar.

Ängelholmslokaler
mnkr 2017 2018
Nettomsättning 168,4 182,8
Resultat efter finansiella poster -0,4 7,2
Nettoinvesteringar 147,5 104,3
Balansomslutning 1 270,8 1 382,8
Soliditet, (%) 18,9% 17,4%

PERSONAL
Antal anställda (årsarbetare) 43 42
Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%) 1,8% 2,1%

ÖVRIGT
Total yta förvaltade verksamhetslokaler (m2) 228 000 227 000

AB ÄNGELHOLMSLOKALER

Så här kan trappan på Villanskolan se ut. Skissen är framtagen av White arkitekter.
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terbolag, vilket innebär att bolagens samtliga tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader redovisas i balans- och 
resultaträkningen. Interna mellanhavanden samt interna 
vinster inom kommunkoncernen har eliminerats. Äng-
elholmshemskoncernens 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 oli-
ka redovisning- och värderingsprinciper. Vid upprättan-
de av kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd 
redovisning, är det kommunala regelverket överordnat. 
Bolagen har följt Årsredovisningslagen samt Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avseedda för stadigvarande bruk med en varak-
tighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om 
minst ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt 
klassificeras som anläggningstillgång. Anläggningstill-
gångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet 
med avdrag för planenliga avskrivningar.

Avskrivning
Övergång till komponentavskrivning av anläggningstill-
gångarna, i enlighet med RKR 11.4 materiella anlägg-
ningstillgångar, har genomförts. Större investeringar un-
der de senaste fem åren inom gator, gång- och cykelvägar 
och VA-verksamhet delades upp per komponent i 2014 
års bokslut. Under 2015 tog Ängelholms kommun fram 
ett mer detaljerat regelverk för komponentavskrivning 
som då togs i bruk.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt res-
tvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar. I enlighet med 
RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar så skuldförs investeringsinkomster i form av 
bidrag och avgifter och intäktsförs i samma takt som 
investeringen förbrukas.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommu-
nallagens kapitel åtta, lagen om kommunal redovisning 
samt rekommendationer som lämnats av Rådet för kom-
munal redovisning (RKR), med nedan redovisade undan-
tag angående värdering av förråd samt redovisning av 
finansiell leasing. 

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. 

Fordringar har upptagits till de belopp med vilka de be-
räknas inflyta. Kundfordringar från 2017 och tidigare 
betraktas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bok-
slutet.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärde, om inget annat anges nedan.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt-
ningar består i allt väsentligt enbart av belopp som för-
väntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv måna-
der 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 be-
drivs. I den sammanställda redovisningen ingår alla bolag 
med ett kommunalt ägande om minst 20 %.

Intressebolag utgörs av bolag där kommunen har ett be-
tydande inflytande, dvs. mer än 20 % och upp till 50 % av 
röstinnehavet i företagets beslutande organ. Ängelholms 
kommun äger inga intressebolag.

Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen 
tillämpas full konsolidering av kommunens helägda dot-

Redovisningsprinciper
Ekonomisk redovisning
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Exploateringsredovisning 
Med markexploatering avses åtgärder att anskaffa, be-
arbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploate-
ringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar såsom gator, grönområden, 
vatten och avlopp samt el-anläggningar.

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

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s prognos i december 2018, i enlighet med 
RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Pensionsåtaganden 
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovis-
ningslagen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 
Redovisning enligt blandmodellen innebär att pensioner, 
inklusive löneskatt, intjänade till och med 1997 behand-
las som en ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensions-
förmåner 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 avsätt-
ning i balansräkningen. Förpliktelser avseende pensions-
åtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
SKL:s beräkningsmodell, RIPS07 (riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld). Under 2016 gjorde Ängelholms kom-
mun en förtida inlösen på delar av kommunens pensions-
åtaganden på 245,0 mnkr samt därtill tillkommande sär-
skild löneskatt på 59,4 mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). 
Inlösen skedde genom köp av en pensionslösning, vilket 

kommer att medföra minskade kostnader för pensions-
utbetalningar under kommande år. Redovisningsmässigt 
innebär inlösen av de intjänade pensionsrätterna att kost-
naden för framtida pensionsutbetalningar belastade 2016 
och betraktades då som en jämförelsestörande post.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pen-
sionsavtalet 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 2018 uppgick till 1,75 %.

Förråd 
Tillgångarna vid förrådet på Industrigatan, som uppgår 
till ett oväsentligt belopp, värderas till det inköpspris som 
gällde vid senaste inköpstillfället under 2018. Denna ru-
tin följer inte rekommendationen om att omsättningstill-
gångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet. 

Leasing 
Kommunen innehar avtal avseende fordonshyra teck-
nade med Autoplan, Swedbank AB, vilka inte fullt ut 
uppfyller kraven på finansiell leasing då avtalen omfattar 
tre år. Huvudregeln är därmed att dessa avtal betraktas 
som rena hyresavtal eller som operationell leasing. Avta-
len avseende hyra av fastigheter från kommunens heläg-
da fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. 
Kommunen följer därmed inte Rådet för kommunal re-
dovisnings rekommendation 13.2 Redovisning av hyres- 
och leasingavtal.

Extraordinära poster 
Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraor-
dinära.

VA-verksamheten 
Vatten- och avloppsverksamheten ingår i kommunens 
samlade verksamhet. En särredovisning upprättas även 
över verksamheten. Årets underskott i VA-verksamheten 
minskar tidigare års överskott och nettot redovisas som 
kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden avser förutbe-
talda VA-avgifter från abonnenterna.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Avskrivningstider

Maskiner och inventarier 3, 5, 10, 15, 20 år

Konst Obegränsad livslängd

Verksamhetsfastigheter 15, 20, 25, 30, 33, 40, 45, 50, 60, 80 år

Publika fastigheter (gator, 
vägar, parker) 3, 10, 20, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år

Markreserv Obegränsad livslängd
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Resultaträkning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2018 Budget 2018 2017 2018 2017
Verksamhetens intäkter 1,2 663,5 569,8 664,0 864,5 873,1
Verksamhetens kostnader 3 -2 812,1 -2729,3 -2 703,7 -2 842,1 -2 767,1
Avskrivningar 4 -65,8 -73,0 -61,9 -167,7 -153,9
Verksamhetens nettokostnader -2 214,4 -2 232,5 -2 101,6 -2 145,3 -2 047,9

Skatteintäkter 5 1 874,8 1 873,8 1 817,8 1 874,8 1 817,8
Generella statsbidrag och utjämning 6 356,8 362,8 331,4 356,8 331,4
Finansiella intäkter 7 29,7 15,9 17,4 16,9 5,1
Finansiella kostnader 8 -4,8 -4,4 -4,3 -51,9 -44,5
Resultat före extraordinära poster 42,1 15,6 60,7 51,3 61,9

Extraordinära intäkter - - - - -
Extraordinära kostnader - - - - -
ÅRETS RESULTAT 42,1 15,6 60,7 51,3 61,9

Balansräkning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2018 2017 2018 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 8,2 - 8,2 -
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 606,4 1 390,1 4 823,1 4 469,5
Maskiner och inventarier 11 91,1 86,0 100,7 98,2
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 12 654,7 654,8 42,0 42,1
Långfristiga fordringar 13 471,1 471,1 54,3 61,7
Bidrag till statlig infrastruktur 14 28,1 29,3 28,1 29,3
Summa anläggningstillgångar 2 859,6 2 631,3 5 056,4 4 700,8

TILLGÅNGAR
Förråd m.m 15 13,8 16,0 13,8 16,0
Kortfristiga fordringar 16 273,3 293,3 288,4 300,2
Kortfristiga placeringar 17 90,1 92,7 90,1 92,7
Kassa och bank 18 149,6 177,8 240,9 203,1
Summa omsättningstillgångar 526,8 579,8 633,2 612,0
SUMMA TILLGÅNGAR 3 386,4 3 211,1 5 689,6 5 312,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 19
Årets resultat 42,1 60,7 51,3 61,9
Resultatutjämningsreserv 16,5 16,5
Övrigt eget kapital 1 831,3 1 770,6 1 747,8 1 685,9
Summa eget kapital 1 889,9 1 847,8 1 799,1 1 747,8

AVSÄTTNINGAR 20
Pensioner och liknade förpliktelser 31,6 29,2 31,6 28,9
Uppskjuten skatteskuld - - 10,5 16,4
Summa avsättningar 31,6 29,2 42,1 45,3

SKULDER
Långfristiga skulder 21 893,6 751,0 3 168,3 2 822,9
Kortfristiga skulder 22 571,3 583,1 680,0 696,8
Summa skulder 1 464,9 1 334,1 3 848,3 3 519,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 386,4 3 211,1 5 689,5 5 312,8

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 23 395,9 423,9 395,9 423,9
Borgensåtaganden 24 2 429,9 2 215,6 155,2 143,7
Leasingavtal 25 6,5 0,7 6,5 0,7

Finansiella rapporter



59

Kassaflödesanalys
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Not 2018 2017 2018 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 42,1 60,7 53,6 67,9
Justering för av- och nedskrivning 65,8 61,9 167,7 153,9
Justering för avsättningar 26 2,7 -2,3 3,1 -10,1
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 -1,8 -1,2 -1,8 -0,7
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 108,8 119,1 222,6 211,0

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar 77,0 -32,6 11,8 -51,4
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar 2,6 -0,8 2,6 -0,8
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager 0,2 -0,4 0,2 -0,4
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -69,0 109,9 -19,0 -0,6
Omklassificering exploateringsfastigheter 1,9 3,9 1,9 3,9
Kassaflöde från rörelsekapital 12,7 80,0 -2,5 -49,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 121,5 199,1 220,1 161,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -296,8 -292,1 -542,0 -598,8
Omklassificering av anläggningstillgångar - -24,0 - -24,0
Investeringsbidrag - 4,4 - 4,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,4 3,0 3,5 3,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar 28 - -0,7 - -0,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -295,3 -309,4 -538,4 -615,8
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -173,8 -110,3 -318,3 -454,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 185,0 240,0 387,8 540,2
Amortering av långfristiga skulder -55,0 -60,0 -55,0 -60,0
Minskning av långfristiga fordringar - - 7,6 9,1
 15,6 12,3 15,6 12,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 145,6 192,3 356,0 501,6

ÅRETS KASSAFLÖDE -28,2 82,0 37,7 47,5
Likvida medel vid årets början 177,8 95,8 203,1 155,6
Likvida medel vid årets slut 149,6 177,8 240,8 203,1

FINANSIELLA RAPPORTER
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Not 2 Jämförelsestörande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Verksamhetens intäkter
Reavinster vid försäljning av tomträtter - 2,0 - 2,0
Övriga reavinster 0,9 8,8 3,0 8,8
SUMMA 0,9 10,8 3,0 10,8

Not 3 Verksamhetens kostnader
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Löner och sociala avgifter -1 518,6 -1 449,2 -1 518,6 -1 449,2
Pensionskostnader -110,5 -107,8 -110,5 -107,8
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -15,0 -20,2 -15,0 -20,2
Bränsle, energi och vatten -17,2 -13,9 -17,2 -13,9
Köp av huvudverksamhet -453,4 -447,9 -453,4 -447,9
Lokal- och markhyror -226,0 -198,2 -226,0 -198,2
Övriga tjänster -80,8 -377,6 -80,8 -377,6
Lämnade bidrag -86,5 -88,5 -86,5 -88,5
Realisationsförluster och utrangeringar - -0,4 - -0,4
Övriga kostnader -304,1 - -304,1 -
Avgår koncerninterna kostnader 234,0 202,5
Bolagens externa kostnader -264,0 -265,9
SUMMA -2 812,1 -2 703,7 -2 842,1 -2 767,1

Not 4 Avskrivningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Immateriella anläggningar -0,2 - -0,2 -
Maskiner och inventarier -46,0 -19,7 -49,9 -22,4
Byggnader och anläggningar -19,6 -42,2 -117,6 -131,5
SUMMA -65,8 -61,9 -167,7 -153,9

Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Försäljningsintäkter 10,3 11,2 10,3 11,2
Taxor och avgifter 183,7 179,3 183,7 179,3
Hyror och arrenden 64,9 54,7 64,9 54,7
Bidrag 286,1 292,1 286,1 292,1
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 88,5 92,9 88,5 92,9
Exploateringsintäkter 24,7 7,4 24,7 7,4
Realisationsvinster 0,9 10,8 0,9 10,8
Övriga intäkter 4,4 15,6 4,4 15,6
Summa 663,5 664,0 663,5 664,0
Avgår koncerninterna intäkter -234,0 -202,6
Bolagets intäkter 435,0 411,7
SUMMA 864,5 873,1

Noter
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Inkomstutjämning, bidrag 285,7 280,0 285,7 280,0
Kommunal fastighetsavgift 83,5 79,5 83,5 79,5
Regleringsbidrag/avgift 6,5 -0,4 6,5 -0,4
Kostnadsutjämning, avgift -29,6 -31,6 -29,6 -31,6
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 16,4 14,5 16,4 14,5
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande (byggbonus) 5,3 5,0 5,3 5,0
Utjämning LSS, avgift -11,0 -15,6 -11,0 -15,6
SUMMA 356,8 331,4 356,8 331,4

Not 5 Skatteintäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Preliminär kommunalskatt 1 883,4 1 824,1 1 883,4 1 824,1
Preliminär slutavräkning innevarande år -2,5 -8,4 -2,5 -8,4
Slutavräkningsdifferens föregående år -6,1 2,1 -6,1 2,1
SUMMA 1 874,8 1 817,8 1 874,8 1 817,8

Not 7 Finansiella intäkter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Räntor på likvida medel -0,2 - - -
Dröjsmålsräntor, kundfordringar 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 5,7 6,0 - -
Utdelning aktiefonder m.m. 15,7 - 15,7 -
Borgensavgift/Utlåningsavgift från koncernföretag 7,5 6,8 0,2 -
Räntor utlåning koncernen 0,1 0,3 - -
Övriga finansiella intäkter 0,7 4,1 0,8 4,9
SUMMA 29,7 17,4 16,9 5,1

Not 8 Finansiella kostnader
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Räntor på långfristiga skulder -3,5 -2,8 -50,6 -43,0
Ränta på pensionsavsättningar -0,6 -0,5 -0,6 -0,5
Övriga finansiella kostnader -0,7 -1,0 -0,7 -1,0
SUMMA -4,8 -4,3 -51,9 -44,5

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Redovisat värde vid årets början
Investeringar 8,4 - 8,4 -
Avskrivning -0,2 - -0,2 -
Redovisat värde vid årets slut 8,2 - 8,2 -

NOTER

Ängelholms kommun erhöll i december 2015 11 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015–2016. Inkomsten har i enlig-
het med rekommendation från RKR periodiserats med jämn fördelning från och med december 2015 - december 2016, vilket innebär att 
1/13  (0,9 mnkr) av statsbidraget har intäktsförts under år 2015. Resterande 12/13 (10,2 mnkr) har intäktsförts under 2016. Under 2017 
har ytterligare stöd till flyktingverksamheten erhållits månadsvis.
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Not 10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Markreserv och tomtmark
Redovisat värde vid årets början 186,0 109,7 423,2 311,6
Investeringar 5,5 78,5 5,5 113,8
Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,3 -2,2 -0,3 -2,2
Redovisat värde vid årets slut 191,2 186,0 428,4 423,2

Verksamhetsfastighet
Redovisat värde vid årets början 139,1 146,4 2 845,8 2 505,4
Investeringar 6,5 - 153,1 436,6
Omklassificeringar m.m. 1,5 2,0 1,6 2,0
Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar - -0,8 - -0,8
Avskrivningar -7,9 -8,1 -105,9 -96,9
Försäljningar - -0,4 -8,4 -0,5
Redovisat värde vid årets slut 139,2 139,1 2 886,2 2 845,8

VA-anläggningar
Redovisat värde vid årets början 485,1 433,9 485,1 433,9
Investeringar 7,0 47,4 7,0 47,4
Omklassificeringar m.m. 33,8 19,5 33,8 19,5
Avskrivningar -17,1 -15,7 -17,1 -15,7
Redovisat värde vid årets slut 508,8 485,1 508,8 485,1

Publika fastigheter
Redovisat värde vid årets början 420,8 325,0 420,8 325,0
Investeringar 9,3 108,5 9,3 108,5
Omklassificeringar m.m. 52,5 4,4 52,5 4,4
Avskrivningar -19,6 -17,1 -19,6 -17,1
Redovisat värde vid årets slut 463,0 420,8 463,0 420,8

Fastigheter för annan verksamhet
Redovisat värde vid årets början 3,0 3,4 3,0 3,4
Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar - -0,2 - -0,2
Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Redovisat värde vid årets slut 2,8 3,0 2,8 3,0

Övriga fastigheter
Redovisat värde vid årets början 14,0 14,0 14,0 14,0
Redovisat värde vid årets slut 14,0 14,0 14,0 14,0

Pågående exploatering
Redovisat värde vid årets början 21,3 6,7 21,3 6,7
Investeringar 31,1 14,6 31,1 14,6
Redovisat värde vid årets slut 52,4 21,3 52,4 21,3

Pågående ny, till och ombyggnad
Redovisat värde vid årets början 120,8 109,2 256,3 426,2
Investeringar 208,1 166,3 305,1 167,3
Omklassificeringar m.m. -93,6 -154,7 -93,6 -337,2
Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,3 - -0,3 -
Redovisat värde vid årets slut 235,0 120,8 467,5 256,3

SUMMA 1 606,4 1 390,1 4 823,1 4 469,5
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Not 11 Maskiner och inventarier
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Redovisat värde vid årets början 86,0 76,3 98,2 86,8
Investeringar 24,9 28,6 26,2 33,7
Omklassificeringar m.m. 1,8 0,8 1,8 0,8
Redovisat värde av  avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -1,0 - -1,0 -
Avskrivning -20,6 -19,7 -24,5 -23,1
Redovisat värde vid årets slut 91,1 86,0 100,7 98,2

Not 12 Aktier, andelar och bostadsrätter
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Koncernföretag
AB Ängelholmshem 612,6 612,6
Koncern mervärde/undervärde
Summa koncernföretag 612,6 612,6
Övriga innehav
Sydvatten AB 26,0 26,0 26,0 26,0
Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6
NV Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8
Ängelholms Näringsliv AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Competensum i Nordväst AB - 0,1 - 0,1
Komuninvest ek förening 1,1 1,1 1,1 1,1
Bostadsrätter 4,5 4,5 4,4 4,4
Summa övriga innehav 42,1 42,2 42,0 42,1
SUMMA 654,7 654,8 42,0 42,1

Not 13 Långfristiga fordringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Utlåning till koncernbolag 439,3 439,3
Aktieindexobligation 26,5 26,5 26,5 26,5
Övrig långfristig fordran - - 22,5 29,9
Kommuninvest, förlagslån 5,3 5,3 5,3 5,3
SUMMA 471,1 471,1 54,3 61,7

Bidrag till statlig infrastruktur avseende Pågatågsstation i Barkåkra. Löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp.

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Bidrag till pågatågsstation Barkåkra 28,1 29,3 28,1 29,3
SUMMA 28,1 29,3 28,1 29,3

Not 15 Förråd mm
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Förråd
Intraprenads förråd 1,2 1,3 1,2 1,3
Exploateringsredovisning
Ingående värde 14,7 18,5 14,7 18,5
Omklassificering till anläggningstillgångar -12,0 -15,2 -12,0 -15,2
Årets utgifter 36,0 27,1 36,0 27,1
Årets inkomster -26,1 -15,7 -26,1 -15,7
Summa Exploateringsredovisning 12,6 14,7 12,6 14,7
SUMMA 13,8 16,0 13,8 16,0

NOTER
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Not 17 Kortfristiga placeringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Aktie- och obligationsfonder
SHB Depå 20,2 11,2 20,2 11,2
SEB Depå - 17,4 - 17,4
Danske Capital Depå - 6,8 - 6,8
DNB Depå 3,5 3,5 3,5 3,5
Catella 16,4 16,3 16,4 16,3
Nordea - 16,2 - 16,2
Statsskuldsväxlar - 21,3 - 21,3
SPP Obligationsfond 15,0 - 15,0 -

SPP Grön Obligationsfond 15,0 - 15,0 -
SPP Sverige Plus 20,0 - 20,0 -
SUMMA 90,1 92,7 90,1 92,7

Not 16 Kortfristiga fordringar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Kundfordringar 33,9 19,1 43,8 19,1
Fordringar hos staten 24,0 23,2 25,0 23,2
Mervärdesskatt 24,2 39,0 24,2 39,0
Övriga fordringar 50,0 9,7 50,0 16,6
Förutbetalda kostnader 89,4 80,4 89,4 80,4
Upplupna intäkter 51,8 121,9 56,0 121,9
varav fastighetsavgift/skatteintäkter 39,0 34,3 39,0 34,3

SUMMA 273,3 293,3 288,4 300,2

Not 18 Kassa och bank
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Bank, koncernkonto 146,9 175,2 147,0 175,2
Bank, koncernkonto, pensionsmedel 2,7 - 2,7 -
Bank, koncernkonto, bolagens behållning 91,2 25,3
Bank, övrigt - 2,6 - 2,6
SUMMA 149,6 177,8 240,9 203,1

Not 19 Eget kapital
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Ingående eget kapital 1 847,8 1 787,1 1747,8 1683,7
Årets resultat 42,1 60,7 51,3 61,9
Justeringar i eget kapital - - - 2,2
Utgående eget kapital 1 889,9 1 847,8 1799,1 1747,8

därav Resultatutjämningsreserv 16,5 16,5
därav Övrigt eget kapital 1 873,4 1 831,3

Avstämning mot kommunallagens balanskrav
Ingående resultat att återställa 0,0 0,0
Årets resultat enligt resultaträkningen 42,1 60,7
Reducering av samtliga realisationsvinster -11,2 -10,8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 30,9 49,9

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -6,8
Årets balanskravsresultat 30,9 43,1
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Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Specifikation avsatt till pensioner
Avsättning pensioner exkl ÖK-SAP 21,2 19,4 21,2 19,4
Avsättning pensioner ÖP-SAP 0,9 1,9 0,9 1,9
Avsättning pensioner förtroendevalda 2,7 1,5 2,7 1,5
Löneskatt pensioner 6,0 5,3 6,0 5,3
Summa pensionsavsättningar 30,8 28,1 30,8 28,1

Övriga avsättningar
Avsättningar ansvarsskada 0,8 1,1 0,8 0,8
Uppskjuten skatteskuld 10,5 16,4
SUMMA 31,6 29,2 42,1 45,3

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 28,3 31,2 28,3 31,2
Årets utbetalningar -1,9 -1,9 -1,9 -1,9
Intjänad förmånsbestämd ålderspension 2,8 - 2,8 -
Arbetstagare som pensionerats - 0,2 - 0,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,6 0,5 0,6 0,5
Intjänad pension/överförd till ordinarie beräkning förtroendevalda - -0,7 - -0,7
Förändring löneskatt förtroendevalda - -0,2 - -0,1
Övrigt - -0,8 - -0,9
Summa avsatt till pensioner 29,8 28,3 29,8 28,3

Aktualiseringsgrad (%) 98,0 98,0 98,0 98,0

Not 21 Långfristiga skulder
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 37,0 31,0 37,0 31,0
Anläggningsavgifter,va 64,1 57,5 64,1 57,5
Gatukostnadsersättning 2,5 2,5 2,5 2,5
Långfristiga lån, kommunen 790,0 660,0 790,0 660,0
Långfristiga skulder, AB Ängelholmshem
Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 2 714,0 2 511,2
Koncerninterna lån -439,3 -439,3
SUMMA 893,6 751,0 3 168,3 2 822,9

Förfallotid 2018 2017
Andel som förfaller 2018-2019 (%) 27,8 33,3
Lånetid
Andel lån på mellan 1-5 år (%) 96,2 78,8
Genomsnittlig återstående löptid (år) 2,36 2,12
Övriga uppgifter kring låneskuld
Genomsnittsränta (%) 0,43 0,53

Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 7,9 6,6

NOTER
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Not 23 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 421,6 436,4 421,6 436,4
Årets utbetalningar -27,3 -28,5 -27,3 -28,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning 9,0 12,0 9,0 12,0
Övrigt -8,6 1,7 -8,6 1,7
Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 394,7 421,6 394,7 421,6

Ansvarsförbindelse förtroendevalda, ingående avsättning 2,3 3,2 2,3 3,2
Nyintjänad pension, överfört till ord. beräkning  -0,9 -0,7 -0,9 -0,7
Förändring löneskatt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Ansvarsförbindelse förtroendevalda 1,2 2,3 1,2 2,3

SUMMA 395,9 423,9 395,9 423,9

Not 22 Kortfristiga skulder
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Leverantörsskulder 259,3 228,3 336,0 292,6
Personalens skatter 23,1 22,7 19,2 22,7
Arbetsgivaravgifter 34,3 36,1 34,3 36,1
Övriga kortfristiga skulder 0,7 4,3 1,4 53,7
Upplupna kostnader 203,5 263,8 218,8 263,8

därav upplupna löner 15,2 14,8 15,9 14,8
därav semesterlöneskuld 76,2 78,6 79,5 78,6
därav sociala avgifter 29,1 28,1 30,8 28,1
därav pensioner,avgiftsbestämnd del 1,9 51,4 1,9 51,4
därav löneskatt pensioner 13,3 8,9 14,2 8,9
därav räntekostnader 1,9 0,8 6,1 0,8

Förutbetalda intäkter 50,4 27,9 70,3 27,9
därav förutbetalda VA-avgifter 7,9 10,3 7,9 10,3

SUMMA 571,3 583,1 680,0 696,8
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Not 24 Borgensåtagande
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Koncernföretag
AB Ängelholmshem 2 274,7 2 071,9
Summa koncernföretag 2 274,7 2 071,9
Övriga företag
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 30,0 33,3 30,0 33,3
Sydvatten 85,9 70,0 85,9 70,0
Summa övriga företag 115,9 103,3 115,9 103,3
Egna hem och småhus (förlustansvar)
SBAB 0,0 0,0 0,0 0,0
Föreningar
Idrottsföreningar/anläggningar 38,3 39,0 38,3 39,0
Övriga föreningar 1,0 1,4 1,0 1,4
Summa föreningar 39,3 40,4 39,3 40,4
SUMMA 2 429,9 2 215,6 155,2 143,7

Not 25 Leasingavtal
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Åtagande enligt leasingavtal 6,5 0,7 6,5 0,7
därav avtal bilar 6,5 0,7 6,5 0,7
Leasingavgifter 4,5 3,5 4,5 3,5

Not 26 Justering för avsättningar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Förändring  pensionsavsättning årets intjänade 3,2 -0,5 3,2 -0,5
Ränta pensionsavsättning årets intjänade -1,1 -2,3 -1,1 -2,3
Förändring löneskatt årets pensionsavsättning (årets intjänade) 0,5 0,4 0,5 0,4
Förändring avsättning ansvarsskada 0,1 0,1 0,1 0,1
Avsättning skatter - - 0,4 -7,8
SUMMA 2,7 -2,3 3,1 -10,1

Not 27 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Reavinst vid försäljning av fastigheter - - - -0,4
Periodisering förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter -3,0 -1,5 -3,0 -1,5
Övriga ej likvidpåverkande poster 1,2 0,3 1,2 1,2
SUMMA -1,8 -1,2 -1,8 -0,7

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 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mel-
lan 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 
299 kronor. Ängelholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 154 547 452 kronor och andelen av de totala tillgångar-
na uppgick till 3 180 478 622 kronor.
 

Not 28 Investering i finansiella anläggningstillgångar
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2017 2018 2017
Bostadsrätter - -0,7 - -0,7
SUMMA - -0,7 - -0,7

NOTER



EKONOMISK REDOVISNING

68

Kostnader, intäkter, räntor fordringar och skulder

Enhet Försäljning Räntor Lån Borgen 
mnkr Köpare Säljare Kostnader Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare
Ängelholms kommun 222,4 11,6 439,3 6,2
 - AB Ängelholmshem 8,3 23,4 5,9
 - AB Ängelholmslokaler 3,3 199,0 439,3 0,3
 - AB Ängelholmsstruktur

Särskilda upplysningar koncern 2018

Bidrag, tillskott och utdelningar

Enhet Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
mnkr Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Ängelholms kommun 5,7
 - AB Ängelholmshem 5,7
 - AB Ängelholmslokaler
 - AB Ängelholmsstruktur

Särskillda upplysningar koncern
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