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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.

Nytt tak i Hembygdsparken

Efter att Kommunstyrelsen beviljat ett 

bidrag på 3,5 miljoner kronor byggde 

Hembygdsparken ett tak över sittplat-

serna vid Gripenscenen. På invigningen 

i maj uppträdde bland annat Marina 

Lundqvist, Bengan Jansson och Engel-

holms Storband.

Viktiga händelser under året

Jobb18

Det var stort intresse när Ängel-
holms jobbmässa, Jobb18, arrang-
erades för första gången. Cirka                     
2 300 besökare kom och träffade de 
45 utställarna på stadsbiblioteket.

Hårakademin klippte guld, silver och brons

Förutom goda resultat i gymnasiet så utmärkte sig Hårakademin på Ängelholms gymnasieskola när de vann både guld-, silver- och brons-medalj i skol-SM för frisörer. Även vollybolltjejerna vann guld i skol-SM och Bjärebrödet vann priset Årets vara hos Entreprenörskap på riktigt i Skåne.

Slutseminarie i projektet Agila Ängelholm

Cirka hundra deltagare från ett stort 
antal kommuner, från Östersund i norr 
till Skurup i söder, kom för att ta del av 
erfarenheter och resultat från projektet 
Agila Ängelholm. Under projektet har 
bland annat drygt 3 000 medarbetare 
fått utbildning i förändringskunskap, 
agilt förhållnings- och arbetssätt och 
horisontella principer. 

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.
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Befolkning
Den 31 juli var 42 112 personer folkbokförda i Ängel-
holms kommun. Det är en ökning med 326 personer se-
dan årsskiftet och motsvarar en folkökning på 0,8 %. Fol-
kökningen består till cirka hälften av inrikes flyttöverskott 
(+172) och hälften av invandringsöverskott (+159) medan 
födelseöverskottet är svagt negativt (-4) då färre personer 
har fötts än vad som avlidit under året.

Befolkningsutveckling
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Sedan början av 2000-talet har medelåldern i Ängelholms 
kommun stigit från cirka 41 till 43 år medan medelåldern 
i Skåne och Riket endast ökat från cirka 40 till 41 år. Men 
till följd av höga inflyttningstal och ett svagt positivt födel-
senetto sjönk medelåldern med 0,1 år i Ängelholm under 
2017. Detta har en långsiktigt positiv effekt på Ängelholm 
kommuns ekonomi då försörjningskvoten, alltså det totala 
antalet invånare delat på antalet yrkesverksamma, blir lägre. 

Sysselsättning
Om sysselsättningen ökar påverkas skatteintäkterna posi-
tivt, vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska 
klara av de nya åtaganden som kommer med en växande 
befolkning. I Ängelholm är i juli månad andelen öppet ar-
betslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16-64 
år) 4,6 % vilket kan jämföras med 4,9 % samma månad 
föregående år. 

Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport Arbetsmarknads-
utsikterna våren 2018 i Skåne län att en majoritet av länets 
företag förväntar sig en ökad efterfrågan på sina varor och 
tjänster vilket leder till att det kommer skapas närmare 13 
000 arbetstillfällen under 2018. Även under 2019 räknar ar-
betsförmedlingen med att det kommer skapas drygt 9 000 
nya arbeten. Även under de senaste åren har Skåne haft 
en stark tillväxt i antal arbetstillfällen men på grund av ett  
inflöde av arbetskraft, av bland annat invånare från andra 

länder, har arbetslösheten inte sjunkit. Under 2018-2019 
förväntas inflödet minska något i Skåne vilket leder till en 
lägre arbetslöshet i länet. Bristyrken fortsätter som tidigare 
att vara arbeten som kräver gymnasial yrkesutbildning och 
yrken inom offentliga tjänstesektorn.

Om Sveriges kommuners ekonomi
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskriver i Eko-
nomirapporten, maj 2018 hur den internationella ekono-
min fortsatt befinner sig i ett starkt konjunkturläge och 
2017 växte global BNP med 3,7 % vilket är den starkaste 
tillväxtsiffran sedan 2011. Samtidigt bedöms läget i värl-
den vara mer osäkert än tidigare med bland annat Brexit, 
USA:s handelspolitik och konflikthärdar i Mellanöstern, 
Asien och Afrika. Även om ökad internationell efterfrågan 
kommer gynna exporten förväntas den svenska högkon-
junkturen nå sin topp under 2019. Bristen på arbetskraft 
är en starkt begränsande faktor för en fortsatt stark tillväxt 
och SKL räknar med att skatteintäkterna i kommunerna 
kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren.

Efter två år med rekordresultat på grund av en bra utveck-
ling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större rea-
vinster än normalt väntas svårare tider för Sveriges kom-
muner. Asyl- och flyktingmottagande har tillfälligt stärkt 
ekonomin till följd av statliga ersättningar för mottagandet. 
Samtidigt finns en osäkerhet om effekterna av vad flykting-
mottagningen har för effekter på kommande års ekonomis-
ka utveckling. Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens 
och Försäkringskassans hårdare bedömningar finns även 
osäkerhet kring LSS-områdets kostnadsutveckling. Många 
kommuner har haft betydande kostnadsökningar för per-
sonlig assistans när kommuner får ta över kostnader som 
tidigare staten tagit. Det kommer dröja tills tidigast 2020 
innan effekterna av den pågående LSS-utredningen kan få 
genomslag.

Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för 
en fortsatt tillväxt. De demografika förändringarna med 
en åldrande befolkning innebär att kommunsektorn står 
inför stora rekryteringsbehov. Inom kommunerna syns det 
främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, sam-
hällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare.

Eftersom befolkningsökningen bland invånare 80+ år för-
väntas öka med cirka 45 % om 10 år i riket samtidigt som 
den arbetsföra befolkningen i åldern 20-64 år endast för-
väntas öka med cirka 7 % behöver produktiviteten i den 
offentliga, liksom den privata sektorn, öka kraftigt för att 
nuvarande nivå på välfärdsservicen ska kunna bibehållas.

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

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Välfärdsnämnden 
(-9,7 mnkr) och Överförmyndarnämnden (-0,9 
mnkr) prognostiserar negativa budgetavvikelser.

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

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Välfärdsnämnden 
och Överförmyndarnämnden har dock ännu inte 
inkommit med några åtgärdsplaner enligt beslut i 
kommunstyrelsen i juni. 

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla in-
formation om det verksamhetsmässiga och ekonomiska ut-
fallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder 
erhåller kontinuerlig information om såväl verk-
samhet som ekonomi.

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

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder 
har upprättat internkontrollplaner och uppföljning-
ar ska rapporteras till bokslutet. När brister upp-
täcks så vidtas åtgärder.

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

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den kommunö-
vergripande sjukfrånvaron har ökat under 2018 till 
5,4 % i jämförelse med 5,0 % 2017 fram till och 
med augusti. Ökningen av sjukfrånvaro beror på en 
ökad korttidssjukfrånvaro under det första kvarta-
let, långtidssjukfrånvaron är oförändrad.  För hel-
året 2017 var sjukfrånvaron 5,14 %. Prognosen för 
helåret 2018 är 5,4 %.

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

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 ekono-
misk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Att styra mot mål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med 
god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- 
och verksamhetstyrning från en styrmodell som benämns 
Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en 
tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som 
formuleras utifrån fyra perspektiv: 

• Medborgarfokus
• Effektiva verksamheter
• Samhällsutveckling
• Medskapande medarbetare

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt 
målarbete och i själva genomförandet av verksamheten. 

Kommunövergripande mål
Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella mål för 
ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
1. Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att re-
sultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. För 2018 har beslut fattats om 
att göra avsteg från det finansiella målet. Istället ska kommu-
nens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. För 2018 prognostiseras 
ett positivt resultat om 20,1 mnkr, vilket innebär att re-
sultatet blir 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

God ekonomisk hushållning
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Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra över-
gripande mål

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

Effektiva verksamheter
Arbeta för en långsiktig hållbarhet och ett effektivt resurs-
utnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tyd-
liggöra vår profil ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskaps-
staden och hälsostaden.

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

Till dessa kommunfullmäktigemål är kopplat 24 mål förde-
lade över nämnderna (Kommunstyrelsen, Välfärdsnämn-
den, Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden). 
Prognosen för helåret 2018 är att 10 mål helt uppfylls, 13 
mål delvis uppfylls och att 1 mål ej uppfylls.

Prognos för måluppfyllelse
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har mål som berör alla huvuduppdragen 
och Servicestöd. Av kommunstyrelsens 6 mål prognostise-
ras 4 mål bli helt uppfyllda och 2 mål bli delvis uppfyllda.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus
För att öka tillgängligheten för medborgarna har Lärande 
och familj infört fler digitala tjänster. E-ansökningar är till-
gängliga för medborgare vad gäller avtal för omvårdnad, 
boende och umgänge samt samarbetssamtal hos familje-
rätten. Medborgaren kan även göra faderskapsanmälan 
digitalt. Inom försörjningsstödsenheten har en e-ansökan 
testats under sommaren och förbättringsarbete pågår. 
Tjänsten planeras att vara tillgänglig för medborgarna un-
der hösten.

Försörjningsstöd har under året påbörjat användningen 
av systematiska bedömningsmetoder, exempelvis Social-
styrelsens FIA (Försörjningsstöd inför arbete). Metoden 
kommer underlätta för handläggare att få fram lämpliga 
insatser utifrån individuella styrkor samt skapar möjligheter 
att lägga större fokus på barnperspektivet.

Effektiva verksamheter
Det kan konstateras att ärenden rörande försörjningsstöd 
har en mångfacetterad problematik. Samtidigt som arbets-
marknaden är god är det fler personer idag som står långt 
från arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten under 
året aktivt arbetat med SKLs nationella brukarenkät om 
ekonomiskt bistånd. Resultatet visar bland annat att 74 
% anser att deras socialsekreterare lyssnar på dem och tar 
hänsyn till hur deras situation kan förändras. Undersök-
ningens resultat arbetas in i det systematiskta kvalitetsarbe-
tet för enheten.

Arbetsmarknadsenheten har i snart två år haft ett fram-
gångsrikt arbete med att placera långtidsarbetslösa i ex-
tratjänst i kommunala verksamheter. Genom ett fram-
gångsrikt samarbete mellan Ängelholms kommun och 
Arbetsförmedlingen arbetar idag drygt 90 personer på ex-
tratjänster. Dessa arbetsmarknadsåtgärder ger möjlighet att 
hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd, gynna såväl en 
ekonomisk hushållning för kommunen som en social håll-
barhet för medborgaren.
 

Uppföljning av nämndmål
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Huvuduppdrag Hälsa
Medborgarfokus
Under hösten kommer biståndsbeslut gällande dagverk-
samhet för personer med demenssjukdom att införas. Nya 
möbler till matsalar och hemvister har köpts in till flera 
särskilda boenden. Under året har marknadsföring av äld-
reomsorgen - Älska äldreomsorgen, skett genom kam-
panjer och deltagande vid olika forum som exempelvis 
företagardagarna och rekryteringsmässor. Förslag på nya 
kvalitetsdeklarationer har tagits fram i samverkan mellan 
huvuduppdrag Hälsa, pensionärsrådet och politiker från 
beredningen för omsorg. Beslut om dessa fattas i samband 
med budget 2019. Konceptet Ung omsorg för att sätta en 
guldkant på tillvaron för våra äldre på särskilda boenden, 
är upphandlat och kommer införas under hösten. I syfte 
att stärka kvalitén inom den kommunala hälso- och sjuk-
vården har en ny enhet startats med fokus på utvecklings-
frågor och kvalité.

Effektiva verksamheter 
Digitala nycklar för en nyckelfri hemtjänst införs nu och 
kommer vara klart till årsskiftet. Införande av digitala sig-
neringslistor och systemet Life Care utförare, implemen-
teras i höst. Införandet av mobilt arbetssätt inom särskilt 

boende, är ny tjänst inom Hälsa som nu införs med start 
under senhösten. Ett nytt arbetssätt har införts inom Hälsa 
med anledning av den nya lagen som trädde i kraft i år vid 
utskrivning från slutenvården i kombination med det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet i Region Skåne. En kompetens-
satsning för planerare inom hemtjänsten har genomförts. 
Samverkan med LOV-utförarna i hälso- och sjukvårdsfrå-
gorna är en pågående process som fått extra fokus under 
året. Införandet av Time Care bokningsassistent pågår och 
kommer vara klart till årsskiftet.

Medskapande medarbetare
Huvuduppdraget har fokus på ett hållbart arbetsliv genom 
ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro samt att arbe-
ta med marknadsföring av äldreomsorgen och hur vi bär 
budskapet ”Älska äldreomsorgen”. Vidare verkar Hälsa för 
ett ökat inflytande för medarbetarna samt att uppmuntra 
till vardagsinnovationer.

Till dessa områden har en rad processer initierats så som 
friskvårdssatsning genom olika aktiviteter på varje enhet, 
utbildningsforum med fokus hälsa för att stärka frisknärva-
ro och minska sjukfrånvaro. En digital plattform för e-lear-
ning utvecklas och ska vara klar till årsskiftet.
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Huvuduppdrag Samhälle
Medborgarfokus
Huvuduppdrag Samhälle bjuder in medborgarna till dia-
log genom olika forum och dagliga möten. Kultur och stad 
har i samverkan med kommunens bolag Ängelholmshem 
etablerat en mötesplats i Tegelbruksparken som erbjuder 
odling och sociala möten. Medarbetarna inom Lokalvårds-
service möter dagligen barn, ungdomar och äldre i kom-
munala verksamheter där reflektioner och idéer tillvaratas. 
Intraprenad tar del av synpunkter och felanmälningar samt 
har ofta en dialog med medborgaren. Genom denna dialog 
kan goda idéer och förslag till förändringar från medborg-
are förverkligas i verksamheten.

Huvuduppdrag Samhälle satsar också på att möjliggöra fler 
digitala kontaktvägar genom att utöka antalet e-tjänster. 
Arkitektur och teknik har numera e-tjänster för utstakning 
och lägeskontroll, beställning av vatten- och avloppskartor, 
vattenavstängning och vattenpåsläpp. Projektet ”Digitali-
sering av detaljplaner” med digitalisering av cirka 450 de-
taljplaner är klart vilket medför både en kostnadsbesparing 
men också en högre servicegrad för medborgarna. Inom 
Kultur och stad fortgår arbetet med e-tjänster och numera 
kan medborgaren ansöka om grävningstillstånd eller eve-
nemangsbidrag digitalt.

Effektiva verksamheter
Huvuduppdragets verksamheter arbetar medvetet kring 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Lokalvårdsser-
vice arbetar för en hållbar utveckling genom att kemikalier 
fasas ut och ersätts med giftfria alternativ.

Måltidsservice har i juni månad KRAV-certifierat 35 av 
42 kök och är därmed en av 16 kommuner i Sverige som 
har tagit detta kliv. KRAV-certifieringen innebär att Mål-
tidsservice tar ansvar för miljön i ett större perspektiv och 
värnar om djurens välbefinnande. Måltidsservice har även 
införskaffat det digitala verktyget HANTERA för att mäta 
matsvinn, underlätta upphandlingar samt sköta registrering 
av EU-mjölkstöd på ett mer effektivt sätt.

Samhällsutveckling
Under året har detaljplaner för cirka 370 lägenheter vun-
nit laga kraft och ett flertal detaljplaner som omfattar olika 
typer av boende är påbörjade. Fridhemsområdet är ett ex-
empel på nybyggnation av bostäder som påbörjats. Även 
på området Ärrarps Ängar pågår byggnation av villor och 

kedjehus. För att få fler boenden som matchar medborgar-
nas behov stöttar enheten för natur och ekologisk hållbar-
het övriga verksamheter med att skapa rätt förutsättningar. 
Exempel på aktiviteter som genomförts är en resvaneun-
dersökning samt ett stärkt samarbete med upphandlings-
enheten.

Medskapande medarbetare
Arkitektur och teknik har under året gjort flera nyrekryte-
ringar och fokus har varit arbeta med att utveckla gruppen 
och skapa en trivsam arbetsmiljö. På grund av bland annat 
platsbrist har verksamheten flyttat ut ur stadshuset och in 
i nya lokaler på Laxgatan. Inom andra verksamheter har 
man bland annat arbetat med den psykosociala arbetsmil-
jön i syfte att tidigt upptäcka och åtgärda möjliga risker. 
Bland annat har det skapats samtalsgrupper med medar-
betare som återkommande diskuterar frågan. Det har även 
varit fokus på att skapa en arbetsplats där medarbetarna 
inkluderas i effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.

Servicesstöd
Medborgarfokus
Den 5 juni lanserades en ny webbplats för Ängelholms 
kommun. Den nya webbplatsen samlar många digita-
la tjänster som kommunen erbjuder medborgarna på ett 
enkelt och samlat sätt. Exempel på tjänster som förenk-
lats och förbättrats är att komma i kontakt med kommu-
nens politiker, ge synpunkter på våra verksamheter, olika 
e-tjänster och video-sändningar från kommunfullmäktige. 

Nyligen har ett 40-tal redaktörer från alla kommunens 
verksamheter också utbildats i att ajourhålla informatio-
nen samt kommunicera enligt klarspråk, det vill säga på 
ett icke-byråkratiskt sätt med webbplatsens besökare. Nya 
rutiner för agil utveckling av teknik och innehåll har också 
utarbetats för att säkerställa god kvalité på lång sikt.

Under 2018 har kommunfullmäktiges beredningar haft åtta 
medborgardialoger. Samtliga genomfördes mellan januari 
- april för att sedan ta en paus över sommaren med anled-
ning av valet. Dialogerna har varit ett sätt att informera om 
pågående politiskt arbete och framtidsfrågor och att ta del 
av medborgarnas olika perspektiv och synpunkter. Över-
gripande tema för dialogerna har varit social hållbarhet. De 
perspektiv som lyftes fram av medborgarna har sedan ana-
lyserats av beredningarna och fått ta plats i slutrapporter 
som redan har eller kommer debatteras i kommunfullmäk-
tige under hösten.
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Effektiva verksamheter och Samhällsutveckling
Upphandlingsenheten har förenklat arbetet med direkt-
upphandling för att göra det lättare för såväl anbudsgivare 
som för de interna beställarna, tidsbesparing har därige-
nom möjliggjorts för båda parter. Arbete har också ge-
nomförts för att göra samtliga förfrågningsunderlag mer 
tydliga och transparanta, för upphandlingar över direkt-
upphandlingsgränsen. Syftet är att möjliggöra för ytterli-
gare aktörer inom näringslivet att lämna anbud och antas 
som leverantörer till Ängelholms kommun samt att gynna 
en positiv konkurrenssituation på marknaden.

Under perioden har annonserade upphandlingar genom-
förts gällande bland annat möbler, mejeriprodukter, vika-
rietjänster för förskola och skola, fossilfritt bränsle samt 
drift av särskilt boende Åshaga och Bokhöjden. Även 
byggnation av en efterlängtad badbrygga till Klitterhus har 
upphandlats.

Medskapande medarbetare
Projektet Agila Ängelholm avslutades under våren. An-
dra kommuner och offentliga arbetsgivare har visat stort 
intresse för projektet genom deltagande i slutseminarium 
och ett flertal studiebesök från intresserade kommuner. 
Ängelholms kommun kommer att fortsätta arbetet med att 
utveckla det agila förhållnings- och arbetssättet även efter 
projektet.

Under året har HR-avdelningen arbetat med implemen-
teringen av Plan för kompetensförsörjning i dialog med 
huvuduppdragen. Det har tagits fram en rutin för trafik-
säkerhet, rutin för hantering av kränkande särbehandling, 
trakasserier och repressalier. Kommunens utbildningssats-
ning för att stärka kunskaperna hos chefer, fackliga ombud 
och skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och i kommunens samverkansavtal har pågått un-
der hela 2017 och fortsätter även under 2018.
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Välfärdsnämnden
Välfärdsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Lä-
rande och familj. Av Välfärdsnämndens 7 mål prognostise-
ras 3 mål bli helt uppfylla och 4 mål delvis uppfyllda.

Medborgarfokus
Huvuduppdraget har en gemensam utmaning i arbetet 
med en hur elever, brukare och klienter upplever delak-
tigheten i verksamheterna. Utveckling av formerna för 
programråd, klassråd, skolråd och elevkårer pågår. Individ- 
och familjeomsorg deltar för andra året i rad i en nationell 
enkät kring delaktighet och bemötande och resultatet från 
föregående års enkät ingår nu i ordinarie utvecklingsarbete. 
Inom funktionsstöd fortsätter arbetet med delaktighets-
modellen, vilket är ett stöd för funktionsnedsatta att kom-
ma till tals och göra sina synpunkter hörda.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för att förebygga ohälsa. Överlag 
uppger elever i Ängelholm att de mår bra men i likhet med 
andra kommuner är det tydligt att flickor mår sämre. För 
Ängelholm syns detta från åk 7 och förstärks sedan uppåt 
i åldrarna. Det framgångsrika arbetet kring Aktivitet fö-
rebygger, breddas därför nu genom att Välfärdsnämnden 
tagit beslut om att avsätta medel för utökad fysisk aktivitet 

för kommunens grundskolelever. Eleverna på gymnasie-
skolans introduktionsprogram med språklig inriktning har 
under året fått stärkt närvaro av kurator, i syfte att öka elev-
ernas välbefinnande och psykiska hälsa.

Effektiva verksamheter
Kommunens utbildningssektor uppvisar sammantaget 
fortsatt god måluppfyllelse. Dock ser verksamheten en 
ökning av elever med social problematik och behov av 
särskilt stöd vilket ställer nya krav på verksamheterna. 
Skolverksamheterna fokuserar därför på barns och elevers 
kunskapsprogression, delaktighet och nyfikenhet samt 
satsningen på språkutvecklande lärmiljöer. Årets Utbild-
ningsforum där cirka 1 200 anställda anställda kunde välja 
bland 79 olika seminarier om forskning, arbetsmetoder och 
samarbeten hade ett tydligt fokus på just dessa områden. 

Kostnadseffektiviteten för individ- och familjeomsorgen 
är fortsatt god. Kostnaden för exempelvis försörjnings-
stöd har de senaste åren sjunkit snabbare än genomsnittet 
i riket och Ängelholm ligger under de förväntade nivåerna 
utifrån de socioekonomiska förhållanden som råder. Fler 
individer förväntas lämna etableringsfasen framöver och 
en beredskap behövs för att kunna möta sämre tider på 
arbetsmarknaden.
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För individ- och familjeomsorgen har fokus under året va-
rit att i första hand erbjuda öppna insatser på hemmaplan. 
För att möjliggöra detta arbetar verksamheten med att stär-
ka samarbetet över organisationsgränserna men även med 
lokala ideella aktörer. Fokus har även varit på att förbättra 
arbetsmiljön för anställda genom bland annat ta fram en 
handbok för myndighetsutövning som riktar sig till nyan-
ställda. 

Samhällsutveckling
Alla verksamheter i Lärande och familj utvärderar ständigt 
sina arbetssätt för att sänka trösklar och förbättra tillgäng-
ligheten i syfte att på olika sätt bidra till ett inkluderande 
samhälle. DiL-satsningen (doktorander i lärande) i gymna-
siet är ett bra exempel som har till syfte att sänka trösklar 
och bredda elevgrupper som söker sig till högre utbildning. 
Ett annat exempel är verksamhetsområde Funktionsstöd 
som följer upp och arbetar med inkludering hos flera bru-
kargrupper genom att stämma av brukarnas deltagande i 
kultur- och föreningsliv. Undersökningar visar även att 70 
% av klienter med bostadssocialt andrahandskontrakt går 
över till ett förstahandskontrakt inom 18 månader.

Medskapande medarbetare
Utifrån taget beslut om att heltid ska vara norm har Lä-
rande och familj startat ett arbete tillsammans med HR. 
En kartläggning är genomförd och plan beslutad för att 
erbjuda heltid till huvuduppdragets medarbetare. Målsätt-
ningen är att erbjuda samtliga nyrekryteringar heltid från 
och med årsskiftet samt erbjuda samtliga anställda heltid 
senast juni 2021. 

En satsning på utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) genomförs nu i verksamhetsområdet förskola och 
grundskola. Därmed har samtliga verksamhetsområden 
inom Lärande och familj tagit del av denna tvådagarsut-
bildning.
 
Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden har mål som berör huvuduppdrag 
Samhälle. Av Myndighetsnämndens 5 mål prognostiseras 1 
mål bli helt uppfyllt och 4 delvis uppfyllda.

Medborgarfokus
Arbetet med att tillgängliggöra Myndighetsnämnden dyg-
net runt pågår genom det digitaliseringsarbete som verk-
samheten genomför. Under året har ”Min sida” lanserats 
där medborgarnas samlade e-tjänster finns. Förarbete för 
att kraftigt öka antalet e-tjänster inom hela verksamhets-
området har genomförts och nya e-tjänster kommer att 

lanseras från hösten och framåt. Kommunen har även 
anslutit sig till den nationella portalen Serverat som bland 
annat både hjälper medborgare och medarbetare att få ett 
enklare ärendeflöde för serveringstillstånd. Vid en under-
sökning på Företagardagarna framkom att nästan 90 % av 
de tillfrågade gav betyget 6-10 av 10 på frågan hur bra fö-
retagsklimat kommunen har. 60 % gav betyget 8-10 av 10.

Miljö och bygg har genomfört några aktiviteter i syfte att 
klarspråka verksamheten. Frågan har dock inte kunnat pri-
oriteras i den omfattning som är önskvärt.

Effektiva verksamheter
Miljö och bygg arbetar kontinuerligt med digitalisering, ef-
fektivisering och förenkling av processer för att optimera 
verksamheten. Ett exempel är införandet av ATOM som 
är en bygglovsrobot som genomför en del kontroller och 
utskick med automatik. Även fakturering sker i dagsläget 
med större automatik än tidigare. Under året har även för-
arbete för konvertering av Miljöenhetens verksamhetssys-
tem till ett modernt system genomförts. Konverteringen 
kommer att ske runt månadsskiftet september/oktober.

Processkartläggning och uppdatering av rutiner pågår kon-
tinuerligt med syftet att öka rättssäkerheten. 

Under perioden har 78 ärenden avgjorts i högre instans. 
Av dessa har fyra upphävts på grund av formella fel vilket 
innebär 5 procent. Målsättningen är att inga sådana fel ska 
begås inom verksamheten.

Samhällsutveckling
Miljö och bygg arbetar kontinuerligt för att bidra till att 
Ängelholm utvecklas hållbart. Verksamheterna medverkar 
i de flesta detaljplaner och bidrar med sin kompetens i pro-
jekt och andra utvecklingsarbeten.

95 procent av bygglovsärendena har klarats av inom 10 
veckor. 24 av 437 ärenden har inte handlagts inom 10 veck-
or. Anledningen till förseningarna är en kombination av 
främst fler ärenden, nyanställd personal samt vakanser i 
samband med personalomsättning. Vid kontroll av ärende-
na har det visat sig att sex ärenden bedömts som komplet-
ta fastän så inte var fallet samt att tre ärenden överskridit 
handläggningstiden på grund av behov att hantera ärende-
na i Myndighetsnämnden.
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Medskapande medarbetare
Inom Miljö och bygg har en stor förändring skett under 
de senaste åren. Dialog och samverkan har ökat och sjuk-
frånvaron har kraftigt minskat. Förbättringar i den fysiska 
arbetsmiljön har genomförts och en utvärdering av den 
psykosociala arbetsmiljön pågår. Flera utvecklingsinsatser 
pågår för att ytterligare förbättra arbetsförhållanden och 
stärka arbetsglädjen hos personalen.
 
Överförmyndarnämnden
Nämnden har 6 mål som berör Överförmyndarnämndens 
verksamheter under Servicestöd. Av Överförmyndar-
nämndens mål förväntas 2 bli helt uppfyllda, 3 delvis upp-
fyllda och 1 mål ej uppfyllt.
 
Medborgarfokus
Målet om en effektiv och snabb handläggning bedöms 
uppfyllas då antalet beslutsärenden och delegationsären-
den uppnått målvärdena för den aktuella perioden. Dock 
märks en tendens att ärenden har ändrat karaktär de senas-
te åren. Fler ärenden är av mer komplex karaktär eftersom 
fler huvudmän är yngre med psykisk ohälsa och därigenom 
kräver särskilda behov och stöd av ställföreträdarna (gode 
män och förvaltare).

Ett agilt arbetssätt genomsyrar överförmyndarnämndens 
arbetssätt genom att medarbetare kontinuerligt har kontakt 
med övriga verksamheter i organisationen för att personer 
som är i behov av god man eller förvaltare ska få rätt stöd. 
På grund av personalförändringar, vilket medfört en hög 
arbetsbelastning, har inte målet prioriterats i den omfatt-
ningen som verksamheten önskat. Målet bedöms därför 
vara delvis uppfyllt.

Effektiva verksamheter
Till och med 31 maj hade cirka 45% av årets ärenden 
granskats. För att påskynda hanteringen hyrdes personal 
in, tyvärr gav insatserna inte önskat resultat fullt ut. Sedan 
mitten på augusti är enheten fullt bemannad och gransk-
ning av återstående årsräkningar bedöms vara klara under 
hösten.

För att underlätta för ställföreträdare har Överförmyndar-
nämndens verksamhet påbörjat ett samarbete med digitali-
seringsenheten för att ta fram en e-tjänst. Emellertid är inte 
detta en högprioriterad del i kommunens digitaliseringsar-
bete men arbetet kommer att fortsätta under 2019. Även 
sättet att rekrytera ställföreträdare till nya huvudmän har 
effektiviserats genom digitala lösningar istället för manuel-
la telefonsamtal.

Samhällsutveckling
Rekrytering av ställföreträdare sker normalt två gånger 
om året genom informationsmöten. Eftersom tillgången 
till ställföreträdare är god har inte något informationsmö-
te bedömts vara nödvändigt under våren 2018. Under året 
har många spontana intresseanmälningar inkommit och 
ställföreträdarna är relativt blandade i både kön, ålder och 
födelsebakgrund. Under hösten planeras en informations-
träff. Därför anses målet kring att rekrytera ställföreträdare 
som speglar samhällsutvecklingen och demografiska och 
sociala förändringar som delvis uppnått.

Medskapande medarbetare
Överförmyndarnämndens mål om ett aktivt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap för ett hållbart arbetsliv och 
sund livsstil prognostiseras bli uppfyllt under året. Pågåen-
de arbete görs utifrån resultatet av föregående medarbetar-
undersökning och kontinuerliga avstämningar där arbets-
belastning, arbetsmiljö och liknande frågor diskuteras.
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Resultat och balanskrav
Ekonomisk analys
Prognosen för helåret 2018 visar ett positivt resultat på 
20,1 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket 
är 4,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala 
budgetavvikelsen för nämnderna är -7,9 mnkr medan över-
skottet för finansiella och kommunövergripande poster är 
+12,4 mnkr.  

Av det prognostiserade resultatet om 20,1 mnkr utgör 13,9 
mnkr vinster vid försäljning av tomträtter och exploate-
ringsfastigheter, vilket innebär att det underliggande resul-
tatet uppgår till 6,2 mnkr.

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten 
visar en avvikelse på -7,6 mnkr. Det är -3,2 mnkr sämre än 
budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat en negativ 
avvikelse på -4,4 mnkr, då det sedan tidigare finns en skuld 
till abonnenterna som vid bokslutet 2017 uppgick till 10,3 
mnkr.

Årets resultat och balanskrav
mnkr

*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 mnkr).

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kom-
munallagen 8 kap. 4 §) ska kommunernas intäkter vara 
större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskaps-
år överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras 
under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar ska inte ingå i resultatet 
vid avstämning mot balanskravet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. Kommunen har en långsiktig finansiell 
målsättning att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå 
till två procent av skatteintäkter och statsbidrag. När kom-
munfullmäktige antog budgeten för 2018 beslutades att 
avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommu-
nens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den nuvarande 
prognosen ger ett resultat för helåret på 20,1 mnkr och ett 
balanskravsresultat på 6,8 mnkr.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
mnkr

*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 
mnkr).

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter 
utvecklats i kommunen. Kommunens skatteintäkter, enligt 
prognos för 2018, är 4,7 mnkr lägre än nettokostnaderna.
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Ekonomisk avvikelserapport

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget

helår 2018
Prognos 

helår 2018 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunfullmäktige -3,0 -31,8 -31,5 0,3
Kommunstyrelse -575,4 -922,7 -920,9 1,8
Myndighetsnämnd -8,5 -14,6 -14,4 0,2
Välfärdsnämnd -807,1 -1 233,2 -1 242,9 -9,7
Valnämnd 0,7 -0,5 -0,1 0,4
Överförmyndarnämnd -3,6 -4,6 -5,5 -0,9
Summa styrelse och nämnder -1 396,9 -2 207,4 -2 215,3 -7,9
Kommunövergripande/finansiering 1 480,6 2 223,0 2 235,4 12,4
Summa skattefinansierad verksamhet 83,7 15,6 20,1 4,5

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 0,0 -4,4 -7,6 -3,2
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -4,4 -7,6 -3,2

Summa Ängelholms kommun 83,7 11,2 12,5 1,3

PER VERKSAMHET
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget

helår 2018
Prognos 

helår 2018 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Politisk organisation -13,6 -49,5 -50,6 -1,1
Lärande och familj -837,2 -1 283,7 -1 293,4 -9,7
Hälsa -346,0 -543,2 -543,2 0,0
Samhälle -132,6 -217,6 -214,7 2,9
Kommundirektör -25,2 -39,7 -39,7 0,0
Servicestöd -42,3 -73,7 -73,7 0,0
Summa verksamheterna -1 396,9 -2 207,4 -2 215,3 -7,9
Kommunövergripande/finansiering 1 480,6 2 223,0 2 235,4 12,4
Summa skattefinansierad verksamhet 83,7 15,6 20,1 4,5

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsutveckling, VA 0,0 -4,4 -7,6 -3,2
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -4,4 -7,6 -3,2

Summa Ängelholms kommun 83,7 11,2 12,5 1,3
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Kommunövergripande poster och
finansiering (+12,4 mnkr)
Den senaste skatteunderlagsprognosen från augusti månad 
visar ett underskott på -6,9 mnkr för 2018 jämfört mot 
budget. Pensionskostnaderna och personalomkostnaderna 
förväntas avvika positivt med +0,8 mnkr. Ett underskott 
om -2,0 mnkr tas också upp i prognosen på grund av att 
pensionskostnader till Räddningstjänstförbundet reglerats 
felaktigt mellan åren 2015-2018.

Utdelningen från 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.

Utredningskostnader för stadshuset 2018 belastar prog-
nosen med -1,0 mnkr. Medel för vindkraftspremier och 
tillkommande statsbidrag för extratjänster redovisas som 
överskott om 3,5 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen. 
Prognosen belastas också av en kostnad för restvärdet efter 
rivningen av Roslundaskolan om -9,2 mnkr. Denna kost-
nad bedöms mötas av motsvarande intäkter för reavinster 
då kommunens pensionsplaceringar kommer att ses över 
under hösten. Troligt är också att kommunen kommer att 
få medel för Byggbonus i slutet av året likt tidigare år.

Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsom-
råden bedöms ge vinster om sammanlagt 13,9 mnkr. Cirka 
10 mnkr kan härledas till försäljning av tomträtter och cirka 
4 mnkr avser försäljning av exploateringstomter.
 
Kommunfullmäktige (0,3 mnkr)
Överskott med 0,3 mnkr beror på att beredningarnas verk-
samhet har minskat i omfattning.

Kommunstyrelsen (1,8 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (-0,9 mnkr)
Driftskostnader för Åsboskolan (1,1 mnkr) och Parkskolan 
(0,8 mnkr) prognostiseras för hela året i avvaktan på för-
säljning. Under kommunstyrelsen finns diverse reserverade 
medel. Bland annat för KS oförutsedda, stormskador och 
fordonspark. Reserverna förväntas inte användas fullt ut 
utan ett överskott om 1,0 mnkr tas upp i prognosen.

Huvuduppdrag Lärande och familj (±0,0 mnkr)
För Vuxenskolan/Arbetsmarknadsenheterna prognostiseras 
ett överskott på 1,2 mnkr på grund av högre intäkter än bud-
geterat. Det råder dock osäkerhet på grund av att Arbetsför-
medlingen aviserat att de upphandlat kompletterande aktö-
rer, vilket medför att intäkterna därifrån riskerar att minska.

Helårsprognosen för det reguljära försörjningsstödet upp-
går till +0,6 mnkr. Bedömningen är att försörjningsstödet 
påverkas positivt av effekterna av att samarbetet med Ar-
betsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen har utö-
kats. Arbetsmarknaden är för närvarande god vilket inne-
bär att fler blir självförsörjande och Försörjningsenheten 
och Arbetsmarknadsenheten kan därmed koncentrera sina 
insatser på de individer som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Åtgärder i form av extratjänster bidrar också till 
den positiva utvecklingen. Förutsättningen för att uppnå 
positiv avvikelse är att nyanlända som lämnar etablerings-
fasen blir självförsörjande. 38 personer kommer att lämna 
etableringen under detta år och cirka 30 % av dessa har 
arbete idag.

De statliga ersättningarna täcker inte de verkliga kostna-
derna för individer i avvaktan på etableringsersättning det 
så kallade ”glappet”. Efter insatta åtgärder räknar verk-
samheten med att kunna uppnå en helårsprognos på -1,8 
mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr mot tidigare 
prognos. Flera försvårande omständigheter påverkar kost-
nadsbilden, bland annat tillgången på adekvata boenden. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förkorta tiden 
till självförsörjning genom stöd och vägledning. Arbetsför-
medlingens beslut om arbetsförmåga påverkar ersättnings-
tiden. Samverkan sker alltid i dessa fall.

Huvuduppdrag Hälsa (±0,0 mnkr)
Huvuduppdrag Hälsa prognostiseras ha en budget i balans. 
Övergripande Hälsa förväntas gå med ett överskott om 1,0 
mnkr. Överskottet beror på ännu ej utfördelade budget-
medel till de olika verksamhetsområdena som en försiktig-
hetsåtgärd för att nå en budget i balans.

Uppdrag och stöd prognostiserar ett underskott om -0,2 
mnkr totalt. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot 
att allt fler vill bo kvar hemma längre, vilket i sig medför 
en ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Idag har 
enheten för sjuksköterskor svårt att klara kompetensför-
sörjningen, vilket leder till kostnader för köpt bemanning 
och övertid. Allt fler äldre leder också till ökade behov av 
hjälpmedel. Tillsammans lämnar hälso- och sjukvårdsorga-
nisationen ett underskott om -3,0 mnkr. Genom ett an-
svarsfullt arbete med betalningsansvar gentemot Region 
Skåne kan biståndsenheten för äldre lämna ett överskott 
om 0,8 mnkr. Allt fler sjuka äldre ställer höga krav på verk-
samheterna, bemanningsenheten inleder därför rekrytering 
av poolpersonal. På så sätt minskar behovet av övertids-
arbete och visstidsanställningar inom bo bra hemma och 

Budgetavvikelse, driftsredovisning
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särskilt boende. På grund av detta kan verksamheten hålla 
inne medel motsvarande 1,0 mnkr. För att sammantaget 
inte öka underskottet inom Uppdrag och stöd under året 
hålls centrala medel motsvarande 1,0 mnkr inne. 

Kompetensförsörjningen inom Bo bra hemma - hemtjäns-
ten har i perioder under de senaste åren varit svår gällande 
undersköterskor. Nu är det ett faktum att undersköterskor 
inte finns att tillgå i den omfattning som krävs för att fort-
sätta bedriva verksamheten på samma sätt. Det är en för-
ändring för verksamheten som måste mötas på olika sätt: 
exempelvis att skilja på vem som utför omvårdnad och så 
kallade serviceinsatser såsom städ, tvätt med mera. Dessut-
om har första halvåret varit extra sjukdomstyngd i samband 
med influensa. Detta har medfört ökade vikariekostnader 
och övertid. Just nu pågår utbyte av bilparken för att mins-
ka kostnaderna för underhåll och reparationer. Hemtjäns-
ten förväntas gå med ett underskott om totalt -1,8 mnkr.

Särskilda boenden förväntas gå med ett överskott om 1,0 
mnkr. Flera osäkerhetsfaktorer finns inom verksamheten 
som kan påverka resultatet. Inom Hälsa ser vi en ökad kva-
litet för den enskilde brukaren genom att få möjlighet att 
bo i sin hemmiljö. Under 2018 erbjuds våra brukare, som 
är externt placerade, möjlighet till boende i kommunen. 
Budgeten för externplaceringar är 2,3 mnkr. Den faktiska 
kostnaden har varit 4,7 mnkr under 2017. För att minska 
kostnaderna säkerställs nu platser på boende i Ängelholm 
för att hålla budget i balans.

Kundtjänst prognostiseras ha en budget i balans.

Huvuduppdrag Samhälle (+2,6 mnkr)
Huvuduppdrag Samhälles kommunstyrelsedel prognosti-
serar en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr. Totalt 
sett uppgår överskottet för kapitalkostnader till 2,4 mnkr. 
Det innebär att huvuduppdraget klarar kommunstyrelsens 
krav att överskott på kapitalkostnader ska lämnas som en 
positiv avvikelse.

För huvuduppdraget centralt finns överskott om totalt 0,4 
mnkr till följd av lägre personalkostnader, kapitalkostnader 
samt diverse övriga kostnader.

Kultur och stad redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Över-
skottet beror på lägre kapitalkostnader om 3,4 mnkr. Över-
skottet reduceras av flyttkostnader inom Stadshuset för 
Kultur och stad samt vakt- och larmkostnader på grund av 
oroligheter vid fritidsgården i MK-huset.

Verksamhetsområdet Arkitektur och teknik redovisar en 
negativ avvikelse om -1,8 mnkr. Detta beror dels på ej bud-
geterad intern ränta för Kronoskogen på 1,3 mnkr och dels 
på personalkostnader och intäktsbortfall på kart- och mä-
tenheten och projektenheten.

Måltidsservice lämnar en prognos enligt budget. Det finns 
underskott till följd av intäktsbortfall och extra transport-
kostnader vid ombyggnation av två kök inom äldreomsor-
gen. Detta täcks av överskott i vissa skolkök, minskade 
transportkostnader samt återhållsamhet i livsmedelskost-
nader, övriga kostnader och vikarietillsättning.

Intraprenad redovisar ett positivt resultat om 0,2 mnkr för 
kapitalkostnader på grund av investeringskostnader som ej 
aktiverats. Lokalvårdsservice redovisar överskott om 0,6 
mnkr till följd av låga förbrukningskostnader, intäkter för 
extrastädningar samt lägre personalkostnader på grund av 
låga sjuktal.

Kommunledning (±0,0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.

Servicestöd (±0,0 mnkr)
I samband med budget 2018, fick kommunstyrelsen i upp-
drag att ta fram förslag till effektiviseringar motsvarande 
25 mnkr varav Servicestöds del uppgår till 10 miljoner. 
Besparingarna motsvarar cirka 13 procent av Servicestöds 
budget, vilket innebär omfattande effektiviseringar av 
verksamheten. Av totalt cirka 90 tjänster kommer tolv av 
dessa att avvecklas. Det innebär en prioritering av vilka ar-
betsuppgifter som kan utföras med fokus på grunduppdra-
get. Verksamheten har utarbetat en plan för genomförande 
som nu effektueras. Bedömningen är att Servicestöd som 
helhet uppnår en budget i balans. I prognosen finns dock 
ett överskott om 1,0 mnkr på kapitalkostnader hjälper till 
att uppnå balans. 

Myndighetsnämnden (+0,2 mnkr)
En negativ avvikelse om -0,1 mnkr beräknas för kostnader 
för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Myndig-
hetsnämnden.

Lägre kapitalkostnader än budgeterat om 0,2 mnkr på 
grund av att investeringsprojekt Ecos beräknas vara klart 
först under sista kvartalet 2018 samt lägre personalkostna-
der inom miljöenheten till följd av vakanser gör att nämn-
den totalt sett visar överskott.
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Välfärdsnämnden (-9,7 mnkr)
Välfärdsnämnden redovisar sammantaget en negativ avvi-
kelse mot budget om -9,7 mnkr. 

Inom övergripande sektor prognostiseras ett överskott om 
7,0 mnkr. Den schablonersättning som betalas ut månads-
vis från Migrationsverket för att täcka kostnader för nyan-
lända är till största delen utfördelad till välfärdsnämndens 
verksamhetsområden. En del av beloppet avsätts centralt 
i avvaktan på utvärdering av kostnadsutvecklingen för ny-
anlända inom förskola, skola, vuxenutbildning och inte-
grationsenheten.  Överskott finns även inom Lärande och 
familjs kansli beroende på partiella tjänstledigheter under 
året. Detta överskott möts av ökade kostnader för bland 
annat skolskjutsverksamheten.

Verksamhetsområde förskola/skola fortsätter med aktiva 
insatser för att få ordning på ekonomin. Flera av enheterna 
har vänt 2017 års underskott och visar budget i balans för 
2018. Tre enheter dras fortfarande med underskott. Insat-
ser här är främst att inte tillsätta vakanser som uppstår och 
att inte ta in vikarier. Dock finns oro för kritik från vård-
nadshavare gällande detta.

I samband med tertialuppföljningen i april gjordes en för-
sta utvärdering av de kompetensutvecklingsinsatser som 
genomförs i skolledargruppen från början av året. Utifrån 
utvärderingen kommer det kollegiala lärandet och enga-
gemanget gällande alla rektorsområdens budgetarbete att 
fortsätta. Storleken på barngrupper i förskolan ses över 
likaså möjligheter till sammanslagningar vid lägre belast-
ning. Alla rekryteringar och vikarietillsättningar bevakas 
och granskas.

Barnomsorgsverksamheten på obekväm arbetstid har förts 
över till fristående verksamhet vilket på sikt förväntas bli 
mindre kostsamt. Inom ramen för maxtaxan kommer av-
giftsnivåerna för förskola och fritidshem att ses över för att 
undvika överutnyttjande. Totalt prognostiseras en avvikel-
se om -2,8 mnkr för verksamhetsområdet. Uppföljningen i 
september blir mycket viktig för där förväntas rektorsom-
rådenas neddragningar i tjänstefördelningen ge ekonomisk 
effekt. Det är en förutsättning för att nuvarande prognos 
ska hålla.

För gymnasieskolan prognostiseras en budgetavvikelse om 
-2,0 mnkr. Avvikelsen rör interkommunala ersättningar 
och bidrag till fristående gymnasieskolor för elever som 
går på dessa skolor. Budgeten för dessa ersättningar och 
bidrag 2018 ligger på samma nivå som 2017 vilket medför 

svårigheter att nå en budget i balans eftersom program-
pengen räknas upp varje år med löneökningar och ökade 
lokalkostnader. De senaste åren har även fler elever valt dy-
rare program (till exempel Naturbruk inriktning djur/häst) 
än tidigare vilket medfört att kostnaden för dessa elever är 
högre än budgeterat. Jämfört med år 2015 så är det 5 elever 
fler på Naturbruk med djur/häst inriktning.

Elevhälsan prognostiserar en budget i balans.

För verksamhetsområdet Individ- och familj prognostise-
ras en avvikelse mot budget på +0,2 mnkr. Samtliga ret-
roaktiva ansökningar avseende år 2015 till och med 2017 
motsvarande 93 mnkr har hanterats av Migrationsverket. 
Lyckandegraden är avsevärt bättre än uppbokat belopp i 
bokslutet år 2017 med en positiv resultatpåverkan på 16,7 
mnkr i år. Enheten anpassar verksamheten för att matcha 
kostnaderna till de nya ersättningsnivåerna som trädde i 
kraft per 2017-07-01.

Svårigheten är att Migrationsverket inte kommunicerar 
fullt ut när det gäller barn som blir uppskrivna i ålder eller 
får svenskt medborgarskap, varvid ersättningen från Mig-
rationsverket uteblir. Under årets tre första månader finns 
förhöjd lokalkostnad vad gäller Amadeus. Dessutom finns 
merkostnader för återställning av lokaler. Bemanningen på 
boendena för ensamkommande barn kommer den halveras 
på grund av minskade volymer och sänkta statliga ersätt-
ningar. Uppsägning på grund av arbetsbrist var planerad att 
genomföras under mars månad. Denna process har dock 
fördröjts på grund av förhandlingar och omplaceringsut-
redningar. De totala omställningskostnaderna bedöms i 
nuläget uppgå till cirka 10 mnkr.

På grund av att kommunens egna arvoderade jourfa-
miljhem har sagt upp sig i början på året har externa lös-
ningar använts i större omfattning. Under hösten kommer 
egna arvoderade jourfamiljhem åter att användas. Avvikelse 
motsvarande -0,5 mnkr är upptagen i helårsprognosen för 
merkostnaden avseende externa lösningar. Verksamheten 
arbetar aktivt med att minska de konsultledda familjehem-
men till förmån för egna arvoderade och som åtgärd håller 
man inne med personalkostnader motsvarande 0,5 mnkr.

Beaktat de ingående volymerna för placeringar bedöms en 
helårsprognos till -7,0 mnkr för barn- och unga. Försäm-
ringen beror på några få placeringar där dygnkostnaden är 
mellan 7 000-12 100 kr/dygn. En dygnkostnad på 12100 
kr/dygn motsvarar en årskostnad på 4,4 mnkr per år vilket 
motsvarar 75 % av den totala placeringsbudgeten. Ett fort-
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satt ökat inflöde vad gäller våld i nära relationer råder och 
en förutsättning är att denna trend kan brytas. Verksam-
heten har initierat ett flertal processer som sammantaget 
kommer att leda till fler möjligheter till hemmaplanslös-
ningar. En gemensam nämnare för dessa processer är att 
dra synergieffekter av samlokaliseringen. Som ytterligare 
åtgärd håller verksamheten inne med budgetmedel mot-
svarande 0,5 mnkr på extern öppenvård.

Lönekostnaderna för budgeterade tjänster 1,0 LSS-hand-
läggare och 1,0 biträdande enhetschef  är högre än tilldela-
de budgetmedel på 1,2 mnkr. Utöver detta är det tillsatt 1,0 
tjänst LSS-handläggare som skulle finansieras inom ram. 
Anledningen till tillsättning utöver ram var att verksam-
heten låg efter med utredningar och beslut. I nuläget ligger 
verksamheten fortfarande efter men räknar med att vara 
helt i fas under hösten. Avvikelse om -0,8 mnkr är uppta-
gen i prognosen. Som åtgärd förväntas verksamheten ge-
nerera ett överskott på behandlingskostnader motsvarande 
0,8 mnkr. 

Verksamhetsområdet funktionsstöd redovisar en negativ 
avvikelse vid årets slut uppgående till -12,2 mnkr. Verk-
samhetsområdets kostnader för den nya målgruppen, SoL 
insatser till personer under 65 år, är en starkt bidragande 
orsak till underskottet. För närvarande befaras ett budget-
mässigt underskott för insatser till denna målgrupp upp-
gående till -7,1 mnkr, varav hemtjänstinsatser utgör -4,0 
mnkr och olika former av boendeplaceringar -3,1 mnkr. 
Upptagen budget för korttidsplaceringar motsvarar cirka 
1,1 placeringar/dygn medan den befarade kostnaden för 
2018 motsvarar cirka 4,6 placeringar/dygn. Inom verksam-
hetens boendeformer, såväl LSS som SoL, har vårdtyngden 
ökat. Många gånger på grund av psykisk ohälsa. Detta kan 
föranleda att bemanningen vid boendeenheterna måste 
förstärkas och tillfälliga externa placeringar kan bli aktuellt. 
För de externa placeringarna enligt LSS och SoL, som för 
närvarande uppgår till 8 placeringar, beräknas ett under-
skott på -2,2 mnkr.

Resterande underskott utgörs av den generella besparing 
som finns övergripande inom verksamhetsområdet och 
som med all sannolikhet inte kan verkställas under inne-
varande år. För att i möjligaste mån balansera befarade un-
derskott för år 2018 och framförallt för åren 2019 och 2020 
är betydande besparingar och effektiviseringar nödvändiga. 
Möjligheterna att nå budget i balans under de kommande 
åren förutsätter att ärendetillströmning av nya kostnads-
krävande ärenden inte fortsätter i den takt som varit hittills.

Valnämnden (+0,4 mnkr)
Överskott till följd av högre statsbidrag än beräknat.

Överförmyndarnämnden (-0,9 mnkr)
Helårsprognosen bedöms till ett underskott om -0,9 mnkr. 
Antalet ensamkommande barn beräknas fortsätta minska, 
vilket kan minska det ekonomiska underskottet. Utrymmet 
för att minska kostnaderna ytterligare är begränsat.

Avgiftsfinansierad verksamhet,
Vatten och avlopp (-3,2 mnkr)
Det prognostiserade resultatet uppgår till -7,6 mnkr, vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse på -3,2 mnkr.

Beräknat överskott på avskrivningar uppgår till 2,8 mnkr 
på grund av ett flertal projekt som inte är avslutade. Kost-
naderna ökar på grund av att kommunen betalar 100 % 
fast avgift till Sydvatten. Budgeten bygger på en fast avgift 
som uppgår till 60 %, vilket ger en avvikelse på -4,3 mnkr. 
Ökade räntekostnader som följd av utbyggnad av avlopps-
reningsverket om -0,4 mnkr. Ökad vattenförbrukning ger 
ökade intäkter med om 1 mnkr. Driftåtgärder inom inves-
teringsprojekt uppgår till -2,3 mnkr i ökade kostnader.

Vid årets början fanns en upparbetad skuld till abonnen-
terna på 10,3 mkr. Det prognostiserade resultatet håller sig 
med viss marginal inom detta men inför 2019 bör det ske 
en taxehöjning enligt framskrivet förslag.
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Investeringsbudgeten uppgår totalt till 250,6 mnkr efter 
Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera medel från 
år 2017. Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 
298,6 mnkr, vilket är 48,0 mnkr högre än budgeterat. Av-
vikelsen inom den skattefinansierade verksamheten uppgår 
till -1,3 mnkr och inom den avgiftsfinansierade VA-verk-
samheten till -46,7 mnkr.

Utfall och prognos investeringsverksamhet
mnkr
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Huvuduppdrag Lärande och familj
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Lärande och fa-
milj utgörs mestadels av medel för inventarieanskaffning 
inom huvuduppdragets verksamheter. Vidare finns medel 
motsvarande 4,2 mnkr upptagna för inköp av elevdatorer 
inom ramen för ”en dator per elev”. I budgeten finns också 
flera mindre digitaliseringsprojekt samt medel för inköp av 
skolbuss. Genom tillkomsten av nya moduler inom försko-
leverksamheten och därmed införskaffande av nya inven-
tarier beräknas ett underskott för den samlade investerings-
budgeten till -0,7 mnkr.

Huvuduppdrag Hälsa
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Hälsa utgörs av 
medel för IT-investeringar, larmanläggningar, inventarier 
och laddstolpar till el-bilar. Mindre överskott finns för 
projekten för larmanläggningar vid vårdboende samt in-
ventarier till Kundtjänst. Helårsprognosen innebär att ett 
överskott om 0,3 mnkr.

Huvuduppdrag Samhälle
Helårsprognosen för huvuduppdragets investeringsnivå är 
84,6 mnkr. Det är -5,0 mnkr högre än budgeterad investe-
ringsnivå. Avvikelsen beror på att inköp till markreserv be-
räknas uppgå till 5,8 mnkr jämfört med 3,0 mnkr i budget. 
Vidare finns det en avvikelse för ombyggnaden av Villan-
skolan på -2,3 mkr på grund av oförutsedda omständig-
heter som blöta massor och dåligt väder. I övriga projekt 
förekommer enbart mindre avvikelser.

Servicestöd
Servicestöds investeringsbudget består av projekt för in-
vesteringar i egenägda fastigheter samt olika digitalise-
ringssatsningar. Servicestödet kommer inte förbruka hela 
investeringsbudgeten under 2018. 4,1 mnkr lämnas som 
överskott. För investeringar i egna fastigheter finns 6,2 
mnkr budgeterat och av dessa bedöms i nuläget 2,2 mnkr 
lämnas som överskott. Mycket av förberedelsearbetet för 
digitaliseringsprojekten har genomförts under 2018 och 
kommer att leda till investeringar längre fram. Inom webb-
projektet finns en del arbete kvar som kommer belasta in-
vesteringsbudgeten 2019. 

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten 
och avlopp
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investerings-
projekten uppgår till 180,1 mnkr. Det är -46,7 mnkr högre 
än den budgeterade investeringsnivån. Av överskridandet 
är 44 mkr att hänföra till utbyggnaden av avloppsrenings-
verket. Budgetbelopp finns avsatta i planen för 2019. Totalt 
håller sig projektet inom beslutad budget. I övriga projekt 
förekommer enbart mindre avvikelser i projekten.

Investeringar
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Nettoinvestering per styrelse/nämnd
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget helår 

2018
Prognos helår 

2018 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen 52,1 101,7 102,2 -0,5
Myndighetsnämnden 0,2 1,2 1,2 0,0
Välfärdsnämnden 11,4 14,3 15,1 -0,8
Summa skattefinansierad verksamhet 63,7 117,2 118,5 -1,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa Ängelholms kommun 165,6 250,6 298,6 -48,0

Nettoinvestering per verksamhet
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget helår 

2018
Prognos helår 

2018 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Lärande och familj 11,5 15,3 16 -0,7
Hälsa 1,6 6,7 6,4 0,3
Samhälle 47,4 79,6 84,6 -5,0
Servicestöd 3,2 15,6 11,5 4,1
Summa skattefinansierad verksamhet 63,7 117,2 118,5 -1,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa Ängelholms kommun 165,6 250,6 298,6 -48,0
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Det finns kommunala åtaganden utanför den kommunala 
förvaltningen som kommunen helt eller delvis äger. Kon-
cernföretag är enheter där kommunen har ett bestämman-
de eller betydande inflytande, det vill säga där röstandelar-
na uppgår till 20 % eller mer.

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och 
bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommunens aktie-
innehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 pro-
cent. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängel-
holmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens 
verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängel-
holmshem har ytterligare två helägda dotterbolag, Ängel-
holms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhusområdets 
Utvecklings AB. Ingen verksamhet har bedrivits i dessa 
bolag under året.

Ängelholmshemskoncernen uppför, äger och förvaltar bo-
städer samt lokaler. För närvarande uppgår antalet förval-
tade bostadslägenheter till 3 110 och förvaltad lokalyta till 
245 000 m2.

AB Ängelholmshem 
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla 
hyresbostäder för invånarna i Ängelholms kommun. Äng-
elholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hy-
reslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden uppgick 2017 
till 0,11 %. Med 3 074 lägenheter är Ängelholmshem den 
största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kom-
mun.

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

Medborgarfokus
Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i 
Ängelholm 
Under våren har Ängelholmshem haft inflyttning av sista 
etappen på kvarteret Solskiftet i Munka Ljungby. Ängel-
holmshem har också arbetat med projektet Saftstationen 
4 som innehåller 271 lägenheter, två LSS-boenden, fyra lo-
kaler och en bokal (kombinerad lägenhet och lokal). Första 
spadtaget kommer ske hösten 2018. Mellan 2018-2021 pla-
neras 344 bostäder att uppföras. Ängelholmshem är inne i 
en expansiv fas och har pågående och planerade investe-
ringar för 900 mkr.

Ängelholmshem ska skapa en variation av boendeal-
ternativ i de kommundelar där bolaget verkar
Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, stan-
dard och i olika delar av kommunen. Bostäderna finns 
både i flerfamiljshus samt som radhus.

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara 
en öppen och inkluderande kommun
Den senaste kundundersökningen visar bland annat att 
en tydlig majoritet av hyresgästerna är mycket nöjda med 
Ängelholmshems service och att bostadsområdena upp-
levs som trygga. För att fortsätta ha högt betyg har Ängel-
holmshem under 2018 bland annat renoverat tvättstugor, 
förbättrat belysningen i flertalet områden samt målat om 
trapphus i trygghetsskapande syfte. Ängelholmshem har 
också anställt en bosocial samordnare. Det genomförs 
även trygghetsroder varje månad.

Koncernsamordning 
Målet innebär att Ängelholmshem till exempel ska bidra 
till digitaliseringens utveckling samt fortlöpande effektivi-
sera verksamheten. De synergieffekter och rationalisering-
ar som uppnås ska synliggöras genom bland annat utökat 
underhåll. Under 2018 har utbyggnad av fiberoptik skett på 
områdena Papegojan och Tusenskönan. Numera är 100 % 
av lägenheterna anslutna till fiberoptik. Under året har även 
löpande underhåll på fastigheterna utförts.

Effektiva verksamheter 
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
Ängelholmshem fortsätter att arbeta med att minska fast-
igheternas energiförbrukning samt uppföra nya hyreshus 
som är hållbara över tid. Nya hus uppförs som miljöbygg-
nader eller med motsvarande standard. Under 2018 kom-
mer 100 % av de befintliga fastigheterna fortsatt att vara 
fossilbränslefria och 62 % av bolagets fordon beräknas 
vara fossilbränslefria vid årets slut. Andelen fossilbränsle-
fria fordon ökar i takt med att fordonsflottan förnyas. 

Samhällsutveckling 
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god bo-
endemiljö för barn och unga 
Under året har en komplett mötesplats på kvarteret Gör-
delmakaren skapats. Mötesplatsen innehåller bland annat 
15 stycken odlingslådor, grill, belysning, bänkar och bord. 
Vid invigningen bjöd Ängelholmshem bland annat på mu-
sikframträdande och korvgrillning. Arbetet med att för-
bättra och utveckla mötesplatser på bland annat Kulltorp 
och Saftstationen pågår.

Koncernföretag
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Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagan-
de, utbildning och kultur 
Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun 
ska utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för 
människor och företag. Därför stöttar Ängelholmshem or-
ganisationer och evenemang som äger rum i kommunen, 
exempelvis konstrundan och hembygdsparken. Ängel-
holmshem erbjuder även bland annat fri simundervisning 
för alla hyresgäster som inte är simkunniga. 

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

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

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 
Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas alltid mång-
faldsaspekten. Under 2018 har andelen kvinnor inom Äng-
elholmshemskoncernen fortsatt att öka, inom gruppen 
tjänstemän är det i nuläget jämställt mellan anställda män 
och kvinnor.

Bolagets ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 17,0 
mnkr före skatt. Avvikelser mot budget 2018-08-31 är to-
talt +0,7 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar 
för 2018 på totalt 170 mnkr, vilket kan jämföras med 2017 
då investeringarna uppgick till 154 mnkr. 

Framtid
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolk-
ningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. Ängel-
holmshems mål är att bygga minst 60 nya lägenheter i snitt 
per år.

Genom en entreprenad- och arkitekttävling har ett vinnan-
de förslag utsetts innehållande 271 stationsnära lägenheter 
i storlekarna 47-101 m2. I området ska även två LSS-bo-
enden med totalt tolv lägenheter, fyra lokaler och en bo-
kal (kombinerad lägenhet och lokal) uppföras. Byggstart 
beräknas ske hösten 2018. Utöver beslutad nyproduktion 
planerar Ängelholmshem också att bygga 24 lägenheter in-
till Rönne å i centrala Ängelholm. Det planeras att båda 
projekten kommer att miljöcertifieras enligt standard för 
miljöbyggnad.

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

AB Ängelholmslokaler
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förval-
ta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Ängel-
holmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med 
kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kom-
munal verksamhet i den takt kommunens behov och krav 
förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen 
med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler.

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

Medborgarfokus
Koncernsamordning
Målet innebär att Ängelholmslokaler till exempel ska er-
bjuda välskötta och ändamålsenliga lokaler. Ängelholmslo-
kaler har under 2018 fortsatt att underhålla befintliga fast-
igheter, bland annat har storköket på Willans vårdboende 
genomgått en totalrenovering. Pågående nyproduktioner är 
förskolan Rektorn 3 samt 40 lägenheter i koncepthus Pers-
torp 1. Det pågår också förberedelser för att i närtid kunna 
påbörja fler nyproduktions- och renoveringsprojekt.

Effektiva verksamheter
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan
Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta med att minska 
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lokaler 
som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljö-
byggnader eller med motsvarande standard. Under 2018 
kommer 100 % av de befintliga fastigheterna fortsatt att 
vara fossilbränslefria och 27 % av bolagets fordon beräknas 
vara fossilbränslefria vid årets slut. Andelen fossilbränsle-
fria fordon ökar i takt med att fordonsflottan förnyas.
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Samhällsutveckling 
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2,0 
För att Ängelholms kommun ska nå det uppsatta målet gäl-
lande befolkningstillväxt samt att vara en kommun som är 
särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra loka-
ler för kommunal verksamhet. Bra lokaler för kommunal 
verksamhet bidrar även till att göra Ängelholms kommun 
attraktivt för företag, vilket skapar förutsättningar för en 
fortsatt positiv utveckling av kommunen. Ängelholmsloka-
ler bidrar med att underhålla befintliga lokaler i högt tempo 
samt uppföra nya hållbara och attraktiva lokaler. Exempel-
vis arbetar Ängelholmslokaler för närvarande med att kun-
na uppföra en ny grundskola samt tre förskolor.

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

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas alltid mång-
faldsaspekten. Under 2018 har andelen kvinnor inom Äng-
elholmshemskoncernen fortsatt att öka, inom gruppen 
tjänstemän är det i nuläget jämställt mellan anställda män 
och kvinnor.

Bolaget ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till 3,2 
mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 2018-08-31 är 
totalt +5,8 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvestering-
ar för 2018 på totalt 120 mnkr, vilket kan jämföras med 
2017 då investeringarna uppgick till 148 mnkr.

Framtiden
I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt ökar 
också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommu-
nal verksamhet. Större planerade eller beslutade projekt 
är bland annat den nya Villanskolan som är dimensione-
rad för 635 elever. Förskolan på Jordgubbsfältet i Munka 
Ljungby samt Tegelgårdens förskola i Ängelholm beräknas 
byggstart ske 2019 respektive 2020. En tillbyggnad av Strö-
velstorps skola innehållande kök och matsal kommer ock-
så att uppföras, projektet beräknas vara klart 2020. Under 
2019 planerar Ängelholmslokaler dessutom att påbörja en 
stor renovering av stadsbiblioteket.

Under våren har Ängelholmshem haft inflyttning av den sista etappen på kvarteret Solskiftet i Munka Ljungby.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING

mnkr
Kommunen Sammanställd redovisning

Not Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall

2018-08-31 2017-08-31 Helår 2018 Helår 2018 Avvikelse Helår 2017 2018-08-31 2017-08-31 Helår 2017

Verksamhetens intäkter  429,9     421,8     569,8     606,6     36,8     664,0     582,4     569,2     873,1    

Verksamhetens kostnader -1 803,9    -1 713,9    -2 729,3    -2 773,1    -43,8    -2 703,7    -1 847,5    -1 767,0    -2 767,1    

Avskrivningar -43,9    -41,8    -73,0    -67,9     5,1    -61,9    -110,4    -96,3    -153,9    

Verksamhetens netto-
kostnader -1 417,9    -1 333,9    -2 232,5    -2 234,4    -1,9    -2 101,6    -1 375,5    -1 294,1    -2 047,9    

Skatteintäkter  1 250,3     1 224,0     1 873,8     1 878,1     4,3     1 817,8     1 250,3     1 224,0     1 817,8    

Generella statsbidrag och 
utjämning  234,1     214,0     362,8     351,6    -11,2     331,4     234,1     214,0     331,4    

Finansiella intäkter  20,2     14,1     15,9     29,2     13,3     17,4     10,8     3,6     5,1    

Finansiella kostnader -3,0    -2,6    -4,4    -4,4     -      -4,3    -31,3    -29,0    -44,5    

Resultat före extraordinära 
poster  83,7     115,6     15,6     20,1     4,5     60,7     88,4     118,5     61,9    

Extraordinära intäkter  -  -  -       -       -  -  -  -  - 

Extraordinära kostnader  -  -  -       -       -  -  -  -  - 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 1  83,7     115,6     15,6     20,1     4,5     60,7     88,4     118,5     61,9    
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BALANSRÄKNING
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2017-12-31

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2017-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2,6 2,6
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 532,1 1 390,1 4 715,3 4 469,5
Maskiner och inventarier 77,5 86,0 88,0 98,2
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 676,8 654,8 37,8 42,1
Långfristiga fordringar 449,1 471,1 61,2 61,7
Bidrag till statlig infrastruktur 28,5 29,3 28,5 29,3
Summa anläggningstillgångar 2 766,6 2 631,3 4 930,8 4 700,8

Omsättningstillgångar
Förråd/exploatering 15,9 16,0 15,9 16,0
Kortfristiga fordringar 305,8 293,3 310,1 300,2
Kortfristiga placeringar 93,6 92,7 93,5 92,7
Kassa och bank 60,7 177,8 115,8 203,1
Summa omsättningstillgångar 476,0 579,8 535,3 612,0
SUMMA TILLGÅNGAR 3 242,6 3 211,1 5 466,1 5 312,8

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital 1 931,5 1 847,8 1 836,1 1 747,8
- därav perioden/årets resultat 83,7 60,7 88,4 61,9

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 29,8 29,2 46,2 45,3

Skulder
Långfristiga skulder 798,2 751,0 3 006,4 2 822,9
Kortfristiga skulder 483,1 583,1 577,4 696,8
Summa skulder 1 281,3 1 334,1 3 583,8 3 519,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 3 242,6 3 211,1 5 466,1 5 312,8

Soliditet 60% 58% 34% 33%
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KASSAFLÖDESANALYS
mnkr Kommunen

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2017-08-31

Utfall 
2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 83,7 115,6 60,7
Justering för av- och nedskrivningar 43,8 41,7 61,9
Justering för avsättningar -0,9 -2,5 -2,3
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -2,7 -2,4 -1,2
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING 
AV RÖRELSEKAPITALET 123,9 152,4 119,1

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar 44,5 -70,1 -32,6
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar -0,9 -0,8 -0,8
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager 0,1 - -0,4
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -157,4 -43,0 109,9
Omklassificering exploateringsfastigheter - 2,0 3,9
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 10,2 40,5 199,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -223,0 -103,9 -292,1
Omklassificering av anläggningstillgångar 45,4 - -24,0
Investeringsbidrag - - 4,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,3 2,6 3,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar - -0,7 -0,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 - -
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -177,2 -102,0 -309,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 70,0 170,0 240,0
Amortering av långfristiga skulder -25,0 -60,0 -60,0
Ökning långfristiga fordringar - - -
Minskning av långfristiga fordringar - - -
Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 4,9 5,9 12,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 49,9 115,9 192,3

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE -117,1 54,4 82,0

Likvida medel vid årets början 177,8 95,8 95,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 60,7 150,2 177,8
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Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunal-
lagen (kapitel 8) samt Lag om kommunal redovisning. 
Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendationer för kommunsektorns redo-
visning. Kommunen tillämpar de redovisningsregler 
som anges i Kommunallagen, den kommunala redovis-
ningslagen samt praxis i det kommunala redovisnings-
rådets rekommendationer och uttalanden. För en mer 
detaljerad beskrivning av redovisningsprinciperna hän-
visas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redo-
visningsprinciper som har använts vid upprättandet av 
årsredovisningen 2017 samt RKR 22 Delårsrapporter. 
Inga förändringar har skett i tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna sedan årsbokslutet 2017. 

Not 1 Jämförelsestörande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017-08-31 2016 2017-08-31 2016
Förtida inlösen av pensionsrätter - 245,0 - 245,0
Löneskatt på förtida inlösen av pensionsrätter - 59,4 - 59,4
SUMMA - 304,4 - 304,4
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