
Ängelholms kommun
Blågrönas förslag till budget 2020



Det går bra för Ängelholm!



Kort om Ängelholm

Vi bygger nya förskolor, 
till exempel Tallbiten/Eken.



Kort om Ängelholm

Byggstart för flera stora projekt.
Som till exempel Rönnen 1 och
Stationsområdet



Kort om Ängelholm

Vi är årets avfallskommun!



Kort om Ängelholm

Vi klättrar i företagsrankingar:

17 plats i Svenskt Näringslivs 
årliga ranking.



Nominerad till
Årets kvalitetskommun 2019

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta 

möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. 

Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet 

rakt igenom. De är bra på demokrati, välfärd, arbetsmiljö 

och samhällsbyggande. 
Sveriges Kommuner och Landsting

Årets nominerade kommuner är:
Luleå, Norsjö, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm



Innehåll i budgetförslaget

• Kommunfullmäktigemål

• Nämndernas utvecklingsmål

• Driftbudget

• Investeringsbudget

• Exploateringsbudget

• Lokalresursplan

• Kvalitetsdeklarationer

• Politiska uppdrag



Befolkningsutveckling



Befolkningsprognos

• Per 1:a november året 
innan budgetåret.

• Befolkning 1:a januari 
2019: 42 131

• Befolkning 1:a augusti 
2019: 42 390 
+259 invånare



Resultatutveckling  



Ängelholms finansiella profil

• Jämförelse med 33 skånska kommuner, avser år 2018
• Källa: Kommunforskning i Västsverige



Ekonomiska förutsättningar

• Svagare konjunktur framöver - sämre utveckling av skatteintäkter

• Nytt kostnadsutjämningssystem - negativ påverkan

• Fler barn, unga och äldre – ökade behov i kommunens verksamheter

• Stort behov av nya verksamhetslokaler



Budget 2020

• Budgeten bygger på budgetdirektiven från kommunfullmäktige i juni samt 
nämndernas budgetbeslut

• Anpassning av ramarna har varit nödvändiga

• Nämnderna har tvingats till prioriteringar

• Oförändrad skattesats, 20,49 %



Resultatnivå, driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

2020 17,3 mnkr

2021 ±0

2022 ±0



Resultatnivå, avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp

2020 -7,4 mnkr

2021 ±0

2022 ±0

Oförändrad taxa år 2020



Kommunfullmäktiges 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 långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling

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

Medskapande medarbetare

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



Prioriteringar  i budget 2020

• Ny vision för Ängelholm med brett deltagande, medborgare, näringsliv och 
föreningsliv

• Välfärden! Vi ska kapa köerna och skapa nya boenden och 
verksamhetslokaler. 

• Ängelholmspaketet – nya trafiklösningar för framtiden.

• Digitalisering och effektivisering 



Kommunstyrelsen

• Vision 2035

• EM i fotboll F17, UEFA

• Officiella e-postadresser till förtroendevalda för ökad 

tillgänglighet och säkerhet

• Integrationssamordnare flyttas till vuxenutbildning 

och uppdraget tydliggörs.



Kommunstyrelsen

Särskilda uppdrag

• Införa en felanmälningsapp för allmänheten under 2020 .

• Se över riktlinjerna för sponsringsbidrag avseende föreningar inför 2021.

• Utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator 

och cykelvägar etc. enligt Helsingborgs modell.

Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen

• att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnderna gör för att 

stödja integration, mångfald och folkhälsa.



Familje- och utbildningsnämnden

• Resursförstärkning Individ och familj  under 2020

• Åtgärder  mot  hemlöshet

• Flera nya skolor och förskolor i hela kommunen under de kommande åren

• Nytt fordonsprogram gymnasieskolan från hösten 2020

Särskilda uppdrag

• utreda vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur 
grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.

• att för Individ och familjs verksamheten återkomma till kommunstyrelsen 
med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. 



Nämnden för omsorg och stöd

• Tillskott för drift och lokaler inom funktionsstöd och äldreomsorg för 
minskade väntetider

• Flera nya lokaler inom både funktionsstöd och äldreomsorg 

• Fler platser för särskilt boende, medel för att köpa platser inom 
äldreomsorg



Samhällsbyggnadsnämnden

• Ängelholm växer – utökade tjänster, bygglovshandläggare och 
detaljplanhandläggare.

• Utredningsmedel för Ängelholmspaketet

• Fossilfria transportmedel samt laddningsstolpar för kommunens arbete 
med väghållning, VA, gator och parker

• Resurser för kantskärning, blomsterdekorationer och vägräcken.



Samhällsbyggnadsnämnden

Särskilda uppdrag
• att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för Klippanvägens 

ombyggnad.
• utreda möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor med ängsplanteringar 

i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den 
kommunala skötseln.

• att utreda upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. 



Nämnden för Kultur idrott och fritid

• Oförändrad budget för sponsringsbidrag till elitidrotten 2020

• Medfinansiering av nytt utegym, Vejby IF.

• Investeringar nya utlåningsautomat och meröppna bibliotek

• Läktare, belysning och måltorn vid Kullavallen

• Mountainbike-slinga i Kronoskogen

Särskilda uppdrag

• att göra arbetsmiljöanpassningarna i Tingssalen inom ramen för befintliga 
anslag under år 2020.



Miljö- och tillståndsnämnden

• Bekämpning av Jättelokan

• Projektanställning för miljö- och naturvårdsprojekt



Överförmyndarnämnden

• Tillfällig resursförstärkning 2020



Större investeringar 

• Nytt stadshus vid Stationsområdet

• Ängelholmspaketet. Utredningsmedel, tidigareläggning av gång- och 
cykelbro vid Hembygdsparken, anpassning av å-promenaden vid Pyttebron
m.m.

• Ombyggnad av Stadsbiblioteket 



#Älska Ängelholm  


