
Årsredovisning 2019

Efter flera decenniers önskemål fick Skummeslövsstrand sin hett eftertraktade 
badbrygga. 
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Utan att darra på manschetten kan jag slå 
mig för bröstet och påstå att Laholms 

kommun är en attraktiv plats att verka, bo 
och leva i. De senaste årens befolkningstill-
växt talar sitt tydliga språk. På fem år har 
befolkningen ökat med 2 122 personer. Och 
under 2019 hade vi länets största procentu-
ella ökning, 1,6 procent. Med totalt 412 nya 
invånare bor nu 25 903 personer i kommu-
nen. Så visst är det en attraktiv kommun.
Fortsatt inflyttning kräver förstås fler bo-
städer, och det har vi tagit höjd för. Under 
2019 köpte vi mark för framtida bostadsbe-
byggelse och samhällsinriktad verksamhet: 
fyra hektar intill järnvägsstationen i Laholm, 
12,5 hektar i Skummeslövsstrand strax väster 
om E 6 och 180 hektar i Ahla. Köpet i Ahla 
ger oss också tillgång till bytesmark för fram-
tida markförvärv.
Från regeringshåll understryks att expansiva 
kommuner måste ha god framförhållning för 
att tillgodose efterfrågan på bostäder. Samti-
digt stöter vi på patrull i form av länsstyrel-
sen och mark- och miljödomstolen, som satt 
käppar i hjulet för våra planer. Bostäder på 
den så kallade potatisåkern i södra Mellby-
strand gick i stöpet liksom förslaget till förtä-
tad bebyggelse i kvarteret Hästen i Laholms 
innerkärna med 60 lägenheter.

Tågstopp rullar på
Rullar på gör däremot kommande tågstopp 
i Veinge och Knäred på Markarydsbanan. 
Avsiktsförklaringen mellan Trafikverket, Re-
gion Halland och Laholms kommun var ett 
viktigt startskott. Med dokumentet i hamn 
har vi kunnat jobba vidare med vårt utveck-
lingsarbete för de båda orterna. 
Aktivt engagemang från ortsbor är också 
viktigt för att stärka och utveckla dessa or-
ter liksom alla andra tätorter. Härvidlag är 
byalagen och samhällsföreningarna en viktig 
kugge. Med möjligheten att söka ett bidrag på 
5 000 kronor per år kan utgifter kopplade till 
sammankomsterna finansieras.  
Tillsammans, i olika konstellationer, tror jag 

nämligen att vi blir starkare och skapar bättre 
förutsättningar för att nå önskat resultat. 
Bryggan i Skummeslövstrand och lösningen 
för Laholms FK:s behov av fler fotbollsplaner 
är två färska exempel på detta. Ideella krafter 
tillsammans med kommunen och staten såg 
till att Skummeslövstrand fick sin hett efter-
längtade brygga. Och LFK:s planbehov med 
allt fler aktiva barn och ungdomar i verksam-
heten kunde tillgodoses med en trepartsupp-
görelse mellan föreningen, kommunen och 
Peab. Lösningar som jag gärna ser mer av. 
Jag har nämnt vår attraktivitet som boende-
kommun. Under senare tid har vi blivit minst 
lika intressanta för etablering av nya företag. 
All mark i Mellby industriområde utmed E 6 
är i det närmaste resevarad för exploatering. 
Därför har vi inlett arbetet med att ta fram 
ny detaljplan för ytterligare ett stort markom-
råde utmed Europavägen. 
Positiv utveckling kräver förstås också resur-
ser i form av utbyggnad av kommunal ser-
vice varvid driftkostnaderna stiger. 2019 års 
resultat med det blygsamma överskottet på 
14 miljoner kronor är ett tecken på detta. Det 
var en bra bit ifrån målet om ett tvåprocentigt 
överskott, vilket skulle ha gett cirka 30 miljo-
ner kronor. För 2020 och 2021 har vi vidtagit 
olika åtgärder för att nå dithän. 
Slutligen vill jag tacka alla politiker och an-
ställda i Laholms kommun för ett gott arbete 
under 2019.

Erling Cronqvist (C) 
kommunstyrelsens ordförande

Laholm - en attraktiv kommmun  
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Januari - februari

 ■ Efter drygt 17 år tackade Laholmshem för 
sig, packade sina pinaler i gamla järnvägs-
stationen och flyttade till Trulsgården. Den 
historiska byggnaden mitt i Laholm togs 
över av LSS-handläggarna och det kom-
munala funktionsrättsrådet.

 ■ Efter det allmänna valet hösten 2018 stuva-
des de politiska församlingarna om. In kom 
många nya ansikten. Under två dagar grilla-
des de förtroendevalda i det kommunala re-
gelverket, kontrollfunktioner, kommunens 
ekonomi samt gränsdragningen mellan po-
litiker- och tjänstemannarollen. 

 ■ I Reino Jacobsson fick kommunen en 
landsbygdsutvecklare.  Naturligt nog knu-
ten till näringslivsenheten, eftersom nä-
ringslivsutveckling på landsbygden är en 
viktig uppgift för att utveckla kommunens 
hela näringsliv.

Mars - april
 ■ Närmare 800 fritidshus i kommunen ägs 

av danskar. Flera av dem är medlemmar i 
föreningen Danske torpare, där det då och 
då diskuteras kommunala frågor som ex-
empelvis bygglov, vatten och avlopp och 
avfall. För att bringa klarhet i vad som gäl-
ler bjöd kommunen in till en träff med ett 
80-tal danskar i Knäreds bygdegård. 

 ■ Boken ”The Youth of Laholm – ungdomsli-
vet i Laholm” kammade hem andraplatsen 
i tävlingsklassen ”Årets samhällsentrepre-
nör” på UF-mässan i Halmstad.

 ■ I konkurrens med 35 sökanden fick Malin 
Sörensen befattningen som HR-chef. Där-
med lämnade hon sin tidigare tjänst som för-

Året som gått - stort och smått 2019

handlingsstrateg på kommunens personalen-
het.  

 ■ Kommunens överskott för 2018 blev näs-
tan lika bra som föregående år. Resultatet 
summerades till 25,2 miljoner kronor, 4,9 
miljoner kronor över det budgeterade ut-
fallet.

 ■ Efter en lång 
och omfattande 
rekryteringspro-
cess bestämde 
sig kommunsty-
relsen för vem 
skulle axla job-
bet som kom-
munchef. Valet 
föll på Anders 
Einarsson, som 
i drygt fem år 
hade samma befattning i Bollebygd. ”La-
holm har det mesta av det bästa”, sa han när 
beslutet offentliggjordes. 

 ■ Intill Ahla återvinningsstation ligger Sve-
riges modernaste omlastningsstation för 
källsorterade sopor. Anläggningen invig-
des strax efter att de sista flerfackskärlen 
körts ut. Närmare 3 500 fritidshusägare 
och cirka 8 500 villaägare hade därmed 
fått två flerfackskärl på vardera 370 liter.

 ■ Kommunen har åkt berg-och-dalbana i tid-
ningen Aktuell Hållbarhets miljörankning 
av landets kommuner. 2019 togs ett jätte-
språng uppåt- 41:e plats i riket.

Maj - juni
 ■ Bäst i länet och på 10:e plats i landet. När 

Lärarnas riksförbund rankade kommunerna 
efter sina ambitioner med grundskolan och 
hur de lyckas med uppdraget kom Laholm 
i rampljuset. 

 ■ Företagarnas upplevelse av företagsklima-
tet i Laholms kommun låg i stort sett stilla 
jämfört med 2018. På skalan 1-6 fick La-
holm ”betyget” 3,46 som sammanfattande 
omdöme. När Svenskt Näringsliv senare 
under året offentliggjorde sin rankinglista 
hamnade kommunen på plats 100. 
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 ■ Med avsiktsförklaringen mellan Trafikver-
ket, Region Halland och Laholms kom-
mun togs ett viktigt steg för persontrafik 
på Markarydsbanan. Ett ”startskott” en-
ligt kommunstyrelsens ordförande, Erling 
Cronqvist (C). 32 miljoner kronor har ta-
gits upp för olika kommunala investering-
ar i Knäred och Veinge.

 ■ Sverigedemokraternas valframgång från 
det allmänna valet 2018 blev än större i 
EU-valet. Partiet blev kommunens största 
med 24,0 procent av rösterna. I Hishults 
valdistrikt sopade partiet mattan med kon-
kurrenterna och fick 35,9 procent. 

 ■ För att mildra bristen på kockar satsade 
kommunen på internutbildning av köks-
personalen. Mille Beqaj blev först ut i 
satsningen. Senare under året tillkom yt-
terligare fyra kockar. 

 ■ Knäred fick en ny lekplats. Centralt be-
lägen med närhet till skolan och ansluten 
till ett cykelstråk fick den genast barnens 
gunst.  Och på Stortorget i Laholm inrät-
tades mobil lekplats. En satsning tillsam-
mans med köpmännen för att locka fler till 
centrum.

Juli - augusti 

 ■ Protesterna var minst sagt högljudda när 
det gamla, fem meter höga hopptornet vid 

Glänningesjö i Laholm revs. Det gav ef-
fekt. När sommaren stod för dörren var ett 
nytt, lika högt hopptorn på plats. 

 ■ Erland Björkmans yrkeskarriär lär få kunna 
kopiera. Han började som badvaktmästare 
och slutade som t f kommunchef. Efter 36 
år tackade han för sig. 

 ■ När höstterminen stod för dörren öppna-
des nya Glänningeskolan i Laholm för F-6 
elever och särskola. Öppningen kom dock 
i viss skymundan av sommarens många 
turer kring inköpet av stolar och bord. 
Skolan är byggd som ett passivhus med 
extremt höga krav på minsta möjliga ener-
gianvändning.

September - oktober
 ■ Den dag persontågen börjar rulla på Mar-

karydsbanan ska det vara lätt, smidigt och 
tryggt att ta sig till stationerna i Knäred och 
Veinge. Gärna med cykel. Utrustade med 
tvåhjulingar undersökte två trafikplanerare 
från ett konsultföretag hur det ska ordnas.

 ■ En del i kommunens strävan att förbättra 
företagsklimatet har varit att minska tiden 
för beslut om bygglov, förutsatt att hand-
lingarna är kompletta. Är allt i sin ordning 
ges besked inom sju arbetsdagar. 

 ■ Från start till mål tog det 13 år att bygga 
om Ängstorps reningsverk i Laholm. Strax 
under 100 miljoner kronor landade kostna-
den på. Efter en kortare inkörningsperiod 
av det ombyggda verket stängdes Hedhu-
set för gott.  Verket kan ta emot avlopps-

Kerstin Brink var handledare för Mille Beqaj (i mit-
ten av bilden) medan Andreas Albjär och Chris-
tina Bertilsson bedömde hennes yrkeskvalifika-
tioner som blivande kock.

Svante Dellve, rektor på Glänningeskolan, med 
några elever.
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vatten från cirka 50 000 personer, varav en 
del bor i Båstads kommun. 

 ■ Ta cykeln till järnvägsstationen i Laholm. 
Förr en smula osäkert med tanke på antalet 
cykelstölder i området. Med cykelgarage 
på plats blev det mycket tryggare. En app 
och en tagg är allt som behövs för att låsa 
in sin cykel. 

November - december
 ■ Smedjebackens kök i Knäred prisades 

än en gång för sina kokkonster. ”Varje 
enskild måltid blir en upplevelse i mat-
glädjens tecken” löd motiveringen när 
Hallands matakademi utsåg köket till 
Hallands bästa seniorrestaurang. För fem 
år sedan uppmärksammades köket av 
vänföreningen i den Skåneländska gast-
ronomiska akademien.

 ■ Riksdagens förändring i kostnadsutjäm-
ningssystemet gjorde Laholms kommun 
till en vinnare med ett tillskott till kom-
munkassan på 2,7 miljoner kronor. På full-
mäktiges novembermöte spikades skat-
tesatsen. Majoriteten gick på linjen med  
oförändrad utdebitering, 20,58 kronor.

 ■ Två likalydande be-
slut i Halmstads och 
Laholms fullmäktige-
församling öppnade 
för bolagisering av 
Laholmsbuktens VA. 
Mattias Leijon tilldela-
des posten som vd. 

 ■ Högskolan i Halmstads utvärdering av 
samverkansprojektet ”Börja prata” visade 

att elever i årskurs fem på Våxtorpsskolan, 
Veingeskolan och Parkskolan i Laholm 
skaffat sig ”verktyg” för att våga prata om 
psykisk ohälsa och missbruk. 

 ■ Laholms kommun är en fortsatt trygg plats 
att bo i. 83,1 procent av kommuninvånar-
na upplever kommunen som trygg, oavsett 
bostadsort. 

 ■ Under året genomfördes två MBU-utbild-
ningar (människan bakom uniformen) för 
ungdomar. Här träffade de poliser, ambu-
lanspersonal, brandmän och personer från 
socialtjänsten. I slutövningen, en fingerad 
olycka, testades deras ny-vunna kun-
skaper. 

 ■ Palle Nielsen och Öringe skola och mon-
tessoriförskola blev årets miljöpristagare. 
Bröderna Åke och Anders Walldén knep 
kulturpriset, Björbäcks ryttareförening 
utsågs till Årets förening och Lagaholms-
skolans kök tilldelades kommunens perso-
nalstipendium. 

 ■ I Statistiska centralbyråns medborgarun-
dersökning fick kommunen mer än god-
känt inom flertalet områden, med två iö-
gonfallande undantag: synen på inflytande 
och förtroendet för politikerna. Parametrar 
som låg en bra bit under genomsnittskom-
munen.

 ■ Tidningen Villaägarna genomförde för 
första gången en undersökning om var i 
landet det är bäst att bo utifrån ett små-
husperspektiv. Laholm hamnade på tionde 
plats. 

Kristofer Johansson, chef för driftenheten på 
Laholms kommun, hoppas att fler tar cykeln till  
stationen när man nu kan låsa in sin tvåhjuling. 
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Organisationsöversikt 
 
Laholms kommuns politiska organisa-
tion består av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, krisledningsnämnd och 
fem nämnder. Kommunstyrelsen och 
fyra av nämnderna har kontor för det 
dagliga arbetet. 

 

Mandatfördelning för valperioden   
 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)  8 
Moderata Samlingspartiet (M)  7 
Centerpartiet (C)  7 
Sverigedemokraterna (SD)  7 
Miljöpartiet de gröna (MP)  1 
Kristdemokraterna (KD)  2 
SPI Välfärden  0 
Liberalerna (L)  2 
Vänsterpartiet (V)  1 
Laholmspartiet (LAP)  3 
Medborgerlig samling (MED)  2 
Trygghetspartiet (TP)  1 
Summa:  41 

Valberedning 

Barn- och 
ungdomsverksamhet 

Barn- och ungdomsnämnd 
Beredningsutskott 

Kommunrevisionen 

Demokrati- och 
organisationsberedning 

Helägda företag 
Laholmshem AB 

Kommunfastigheter i Laholm AB 

Kommunchef Kommunstyrelse 

Kommunfullmäktige 
41 platser 

Räddningstjänst 

Servicekontor  
 

 

Kommunledningskontor 

Krisledningsnämnd 

Kultur- och 
utvecklingsverksamhet 

Kultur- och utvecklingsnämnd 
Beredningsutskott 

Regionala samverkansparter 
Entreprenörsregionen 

Samordningsförbundet i Halland 

Gemensamma nämnder 
Laholmsbuktens VA 

Patientnämnden Halland 
Gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel 
Nämnden för överförmyndare i 
samverkan – Halmstad, Hylte, 

Laholm och Båstad 

Miljö- och byggnadsnämnd 
Beredningsutskott 

Socialnämnd 
Beredningsutskott 

Miljökontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Socialtjänsten 

Valnämnd 

Ledningsutskott 
 

Personal- och 
organisationsutskott 
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Utgifts- och 
inkomststruktur 
 
 
Externa utgifter 
 
63 procent av kommunens externa utgifter 
utgörs av personalkostnader. Det innebär 
att löneavtalen har stor betydelse för 
kommunens kostnadsutveckling. Rela-
tionerna mellan de olika kostnadsslagen 
har varit i stort sett oförändrade i förhål-
lande till förgående år. Förändringarna har 
uppgått till högst en procentenhet. 
 
 
 
 
Externa inkomster 
 
Bland de externa inkomsterna är kommu-
nalskatten och det statliga utjämnings-
bidraget dominerande och svarar för 
78 procent av kommunens inkomster. 
Andelen specialdestinerade statsbidrag har 
ökat markant under de senaste åren. Av-
gifterna utgör däremot en ganska blygsam 
del av inkomsterna. Av detta följer att 
kommunens egna möjligheter att påverka 
sina inkomster, åtminstone på kort sikt, är 
relativt begränsade. 
 
 
 
Resursfördelning 
 
Kommunens nettokostnader för omsorg av 
äldre, funktionshindrade och individ- och 
familjeomsorg motsvarar 37 procent av 
kommunens kostnader. Om man dessutom 
lägger till förskola, grund- och 
gymnasieskola motsvarande 45 procent, 
som tillsammans med omsorgerna brukar 
betraktas som kommunens 
"kärnverksamheter" svarar dessa 
verksamheter för 82 procent av de totala 
kostnaderna. Detta är ökning med en pro-
centenhet i förhållande till föregående år.  
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Nyckeltal - fem år i sammandrag
Kommunen

2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare den 31/12 24 195 24 664 25 147 25 491 25 903

Skattesats, kommunen 20:58 20:58 20:58 20:58 20:58

Antalet tillsvidareanställda 1 790 1 896 1 899 1 919 1 960

Resultat, mkr 13,1 30,6 29,4 25,2 14,1
Resultat/inv, kr 541 1 241 1 169 989 544

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 154,7 1 226,3 1 292,6 1 366,7 1 439,0
Verksamhetens nettokostnader/inv, kr 47 725 49 720 51 402 53 615 55 553

Skatteintäkter, mkr 892,2 932,1 979,3 1 004,1 1 039,4
Skatteintäkter/inv,kr 36 875 37 792 38 943 39 390 40 127

Utjämning o generella statsb. mkr 271,9 321,0 340,6 379,0 394,1
Utjämning o generella statsb./inv, kr 11 238 13 015 13 544 14 868 15 214

Nettoinvesteringar, mkr 54,8 56,2 90,8 208,5 177,8
Nettoinvesteringar/inv, kr 2 265 2 279 3 611 8 179 6 864

Tillgångar, mkr 1 171,7 1 242,9 1 337,3 1 366,9 1 424,1
Tillgångar/inv, kr 48 427 50 393 53 179 53 623 54 978

Skulder och avsättningar, mkr 354,1 394,7 459,7 474,2 498,1
- varav anläggningslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skulder/inv, kr 14 635 16 003 18 281 18 603 19 229

Eget kapital, mkr 817,6 848,2 877,6 892,7 926,0
Eget kapital/inv, kr 33 792 34 390 34 899 35 020 35 749

Rörelsekapital, mkr 126 158,2 151,9 52,1 119,9
Rörelsekapital/inv, kr 5 208 6 414 6 040 2 044 4 629

Likvida medel 140,7 129,1 41,7 22,9 73,0
Likvida medel/inv, kr 5 815 5 234 1 658 898 2 818

Finansnetto, mkr 3,7 3,8 2,1 8,8 19,6
Finansnetto/inv, kr 153 154 84 345 757

Soliditet, % 69,8 68,2 65,6 65,8 65,0

23,0 25,7 27,0 28,7 31,1

Borgensåtagande, mkr 733,3 744,2 723,6 1 092,4 1 381,6
Borgensåtagande/inv, kr 30 308 30 174 28 775 42 854 53 337

Soliditet, % inkl totalt pensionsåtagande
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Nyckeltal - fem år i sammandrag
Kommunenkoncernen

2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare den 31/12 24 195 24 664 25 147 25 491 25 903

Resultat, mkr 19,3 54,2 45,4 29,1 16,5
Resultat/inv, kr 798 2 198 1 805 1 142 637

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 131,5 1 226,3 1 276,1 1 341,3 1 420,0
Verksamhetens nettokostnader/inv, kr 46 766 49 720 50 746 52 619 54 820

Nettoinvesteringar, mkr 167,8 180,1 339,2 472,8 401,8
Nettoinvesteringar/inv, kr 6 935 7 302 13 489 18 548 15 512

Självfinansieringsgrad % 57,9 70,1 34,8 21,4 27,6

Tillgångar, mkr 1 997,7 2 160,6 2 242,3 2 666,9 2 985,2
Tillgångar/inv, kr 82 567 87 601 89 168 104 621 115 245

Skulder och avsättningar, mkr 1135,8 1247,7 1284 1 689,7 1 972,2
- varav anläggningslån 705,0 777,0 757,0 1 127,0 1 417,0
Skulder/inv, kr 46 944 50 588 51 060 66 286 76 138

Soliditet, % 43,1 42,3 42,7 37,1 33,9

15,7 17,8 19,7 18,4 17,8

Defenitioner
Verksamhetens nettokostnader

Rörelsekapital

Soliditet

Självfinansieringsgrad

Finansiellt nyckeltal, definierar hur stor andel av 

tillgångarna som finansieras med eget kapital. Eget 

kapital/totala tillgångar.

Anger hur stor andel av investeringarna som finansieras via 

medel från den löpande verksamheten. Kassaflöde från den 

löpande verksamheten/ nettoinvesteringarna.

Soliditet, % inkl totalt pensionsåtagande

Kostnader minus intäkter före skatteintäkter, utjämning och 

finansnetto.

Kapital att finansiera den löpande verksamheten med 

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Allmänt om förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen speglar kommu-
nen ur ett övergripande kommun och kon-
cernperspektiv. Förvaltningsberättelsen 
innehåller en översikt över utvecklingen 
av den kommunala koncernens och 
kommunens verksamhet. 
 
Förvaltningsberättelsen innehåller även 
väsentliga händelser och upplysningar 
som inträffat under året som påverkar re-
sultatet och den ekonomiska ställningen. 
 
Förvaltningsberättelsen innehåller en 
översiktlig beskrivning av de bolag och 
gemensamma nämnder som ingår i kom-
munkoncernen. 
 
Omvärldsbeskrivning  
 
Samhällsekonomin 
Trots att utvecklingen har varit svagare 
under 2019 än de senaste åren innan har 
den svenska samhällsekonomin klarat sig 
hyfsat starkt i detta konjunkturläge.  
 
Arbetsmarknader står sig väl trots att det 
är en avsevärd fördröjning i konjunktur-
svängningarna. Kurvan på sysselsätt-
ningsgraden bröts för cirka ett och halvt år 
sedan, trots det har sysselsättningen under 
2019 uppgått till en historiskt mycket 
stark nivå. Den svenska marknaden har 
haft tio år av såväl sysselsättningsökning 
som ökat arbetskraftsdeltagande.  
 
Utvecklingen i samhället med en naturlig 
strukturell förstärkning över tid medför att 
SKR framöver tror på en betydligt högre 
sysselsättningsgrad framöver än det histo-
riska genomsnittet. Arbetsmarknadsläget 
är ännu starkt i Sverige vilket gynnar 
basen för den kommunala beskattningen. 
 
Den globala ekonomin vad gäller 
världshandeln har stabiliserats något. 
Faktorer som handelsavtal mellan USA 
och Kina är på gång, även Brexit-
situationens beslut har medfört att den oro 

som fanns under 2019 nu har stabiliserats 
något. Dessa två situationen har inte 
medfört några större tillbakagångar för 
vare sig finansmarknaden eller den 
världsliga ekonomin. Trots dessa 
bekymmersamma orosmoln har det 
funnits en viss optimism i handeln, bland 
företag och hushåll i världen. 
 
Den globala tillväxten lär förbli svag un-
der 2020. Bakslag har ju kommit under 
2020 års inledande månader, Corona-
viruset som sannolikt kommer sätta tyd-
liga avtryck i ekonomi och i statistiken, 
för i alla fall årets första kvartal. En längre 
bedömning är svårt att analysera i detta 
läge. Oron kommer troligtvis påverka den 
globala nivån då Asien och framförallt 
Kina är tongivande för världshandeln.  
 
Prognosmakare antar således att den 
globala BNP blir den svagaste på tio år. 
Den historiska positiva trenden i en 
tillväxt de senaste åren för global BNP 
skådas inte längre. Den största orsaken till 
denna bedömning bland experterna är att 
USA går mot en svagare tillväxt än 
tidigare. USA:s ekonomi har drivit på den 
totala tillväxten i världen de senaste åren. 
Troligtvis kommer den amerikanska 
centralbanken genomföra ytterligare 
lättnader på räntorna under året. Frågan är 
om det kommer medföra något uppsving 
för investeringarna då tillgången på 
kapital eller krediter inte är något problem 
på marknaden. BNP-tillväxten i världen 
uppgick till 3,1 procent under 2019, 
motsvarande siffra för 2018 uppgick till 
3,8 procent. 

 
Den svenska konjunkturen passerade top-
pen redan under 2018 och 2019 blev ett 
svagt år i jämförelse med de senaste tio 
åren. Den svenska samhällsekonomin har 
efter flera år med tillväxt, stora exportö-
verskott och en byggsektor med investe-
ringar i bostadsbyggande drivit tillväxten 
framåt.  
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BNP i Sverige beräknas försvagas 
ytterligare något 2020 jämfört med 2019. 
Varken den offentliga sektorns 
konsumtion eller hushållens konsumtion 
kommer klara av att driva ekonomin 
framåt. Inte heller efterfrågan på 
investeringssidan kommer klara av att föra 
ekonomin framåt.  
 
Den relativt låga tillväxten som beräknas 
kommer troligtvis medföra en gradvis 
svagare arbetsmarknad. Även inom kom-
munsektorn kommer en anpassning av ar-
betsinsatser och bemanning att ske. Sam-
hället kommer troligtvis också producera 
färre arbetade timmar och antalet syssel-
satta personer kommer att dämpas 
successivt.  
 
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 
ökade för helåret 2019 med 1,1 procent i 
förhållande till föregående år. Mot-
svarande ökning mellan 2017 och 2018 
var 2,3 procent. De senaste fem åren har 
den genomsnittliga BNP tillväxten varit 
2,5 procent. BNP per invånare ser dock 
lite annorlunda ut och uppgår under 2019 
till 0,1 procent och den beräknas för 2020 
att fortsatt endast uppgå till 0,1 procent. 
 
Hushållens konsumtion ökade med endast 
0,7 procent jämfört med 0,4 procent för 
2018. Den offentliga konsumtionen var 
oförändrad under 2019 och bruttoinveste-
ringarna i samhället minskade med 0,4 
procent. Exporten minskade med 1,7 och 
importen minskade med 1,2 procent. An-
talet sysselsatta i hela ekonomin ökade 
med 0,3 procent jämfört med en ökning på 
1,8 under föregående år.  
 
Inflationstakten, räknad som förändringen 
under de senaste tolv månaderna, var 1,7 
procent i januari 2020. Under motsva-
rande period föregående år var inflationen 
1,9 procent. Riksbanken tror att inflation-
en under 2020 kommer sjunka ytterligare 
något jämfört med 2019. 

 
Kommunsektorns ekonomi 
Kommunsektors preliminära resultat för 
2019 visar på en uppgång jämfört med 

2018. Den främsta orsaken för sektorn, 
precis som för Laholm, är den förändrade 
värderingsprincipen för de finansiella 
instrumenten, ex pensionsplaceringar. (För 
Laholm förklaras detta mer under 
pensionsredovisningen). Resultatet för 
hela sektorn uppgår till 17,1 miljarder 
kronor, en ökning med 3,1 miljarder 
kronor i förhållande till 2018 då resultatet 
uppgick till 14,1 miljarder konor.  
 
Kommunerna visade en lite förbättring av 
verksamhetsresultatet med 0,5 miljarder 
kronor jämfört med 2018 före finansiella 
poster. Verksamhetens resultat för kom-
munerna beräknas uppgå till 7,3 miljarder 
kronor före finansiella poster. Största or-
sakerna är högre intäkter av skatteintäkter 
och utjämningssystem. Även att de riktade 
statsbidragen blev mer omfattande än vad 
som har beräknats vilket har medfört att 
resurserna inte har hunnits omsättas.  
 
Det finansiella resultatet för sektorn är 3,0 
miljarder kronor högre än 2018. Ökningen 
kan förklaras med förändringen kring 
värderingen av de finansiella tillgångarna. 
Dessa resultat får inte inräknas i 
balanskravet vilket medför en problematik 
med uppblåsta resultat som ändå inte ska 
anses som verkliga. Kommunsektors fi-
nansnetto står för 9,8 miljarder kronor av 
resultatet på 17,1 miljarder kronor. Utöver 
att resultaten för sektorn är goda totalt rå-
der det en väldig obalans i strukturen. 
Välmående kommuner utvecklas och ger 
goda resultat medan allt fler kommuner 
får ekonomiska svårigheter och allt sämre 
resultat. 
 
Cirka 40 procent av kommunerna inkom 
med negativa resultat för verksamheterna, 
motsvarande 116 kommuner, det var fler 
än föregående år. Cirka 37 procent av 
kommunerna hade ett negativt resultat 
2018. Kommuner som har obalans på 
resultatet för verksamheterna har i någon 
form strukturella problem. 
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Utvecklingen i kommunen 
 
Befolkning 
Den 31 december 2019 var 25 903 invå-
nare folkbokförda i kommunen. Befolk-
ningsökningen under året blev 412 perso-
ner vilket är 68 fler än föregående år. 
Ökningen är betydligt högre än snittet för 
de senaste tio åren (256).  
 

 
 
Kommunen har från 2015 till 2017 haft en 
högre procentuell årlig befolkningsökning 
än både Halland och riket som helhet. 
Under 2018 har kommunens ökningstakt 
minskat till samma nivå som Halland och 
riket; 1,01 % för att under 2019 åter ha 
stigit till en högre nivå, 1,62 %, 0,95 
(Riket) och 1,37 (Halland). 

 
 2017 2018 2019 
Inflyttade 1 652 1 468 1 549 
Utflyttade 1 160 1 174 1 160 
Netto 492 294 389 
    
Födda 259 270 280 
Avlidna 274 227 269 
Netto -15 43 11 

 
Under året flyttade betydligt fler in i 
kommunen än ut. Invandringens andel av 
inflyttningen har minskat från 22 % år 
2016 till 11,6 % år 2019. Under året 
föddes 280 barn i kommunen. Det är 32 
fler än genomsnittet för de tio senaste 
åren.  

 
Befolkningens åldersfördelning 
I tabellen redovisas den procentuella 
åldersfördelningen i kommunen jämfört 
med länet och riket. 

 
 

Ålder Riket Länet Laholm 
0 1,1 1,1 1,1 
1-5 5,9 5,8 5,8 
6 1,2 1,2 1,2 
7-12 7,2 7,6 6,9 
13-15 3,4 3,7 3,5 
16-18 3,3 3,5 3,5 
19-64 57,8 55,3 53,0 
65-79 14,8 16 18,9 
80- 5,2 5,8 6,2 

 
Befolkningens geografiska fördelning  
Laholm är kommunens centralort med 
drygt en fjärdedel av invånarna 6 954). 
Utanför tätort bor nästan lika många (6 
929). Övriga invånare är fördelade på 13 
tätorter varav Mellbystrand (2 440) är 
störst efter Laholm. 
 
Bostadsmarknad 
Under 2019 har småhusbyggnationen varit 
fortsatt hög i kommunen. Byggnationen 
av flerbostadshus har däremot minskat 
drastiskt. Under året färdigställdes 70 
lägenheter i småhus och 6 lägenheter i 
flerbostadshus. Under 2018 färdigställdes 
65 lägenheter i småhus och 45 i 
flerbostadshus. 
 

 
 
I diagrammet beskrivs antal färdigställda 
lägenheter 2010-2019 uppdelade på fler-
bostadshus och småhus.  
 
Arbetsmarknad 
Arbetslösheten sjönk lite i riket under 
2019 medan den gick upp något för La-
holm.  
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Årsgenomsnittet för andelen öppet arbets-
lösa av befolkningen i Laholm ligger nu 
på 3,0 procent, en ökning med 0,1 procen-
tenheter jämfört med 2018. Motsvarande 
andel för länet var 2,9 procent och för ri-
ket 3,7 procent. Det totala antalet arbets-
lösa i kommunen, inklusive personer i ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder, var 776 
vid årsskiftet, vilket var en ökning med 18 
personer jämfört med föregående års-
skifte. 
 
Näringsliv och sysselsättning 
Näringslivet i Laholms kommun påverkas 
och följer konjunkturen i Sverige men 
svänger något långsammare och mjukare. 
Anledningarna till detta är många, bland 
annat har kommunen en hög andel mindre 
företag med få anställda fördelat på många 
branscher samt en lång tradition i att värna 
varandra.  
 
Kommunen ser en generellt stark kon-
junktur som påverkar olika branscher på 
olika sätt. Samtidigt som tillverkning och 
många tjänsteföretag går urstarkt, kämpar 
exempelvis handeln med en strukturell 
förändring, som inte är unikt för Laholm. 
Hittills har kommunens handelsföretag 
klarat sig bra men är i vissa segment under 
stor press med sviktande marginaler, kun-
dunderlag och förändrad konkurrens.  

 
Laholm har en hög andel företagare och 
låg arbetslöshet. Laholm har högst andel 
6,6 procent unga företagare (16–34 år) i 
Halland, motsvarande siffra för riket upp-
går till 5,4 procent. När det gäller nyföre-
tagandet har andelen nystartade företag 
minskat något jämfört med riket. På riks-

planet ökar andelen tjänsteföretag inom 
IT, ekonomi, juridik och trans-
port/logistik. Detta brukar vara en indikat-
ion på vad vi kommer att se även i La-
holm framgent. 

 
Sett till sysselsättningen i befintliga fö-
retag, enligt tabellen nedan för Laholms 
kommun, är det tillverkning, vård och om-
sorg samt transport och logistik som är de 
tre stora branscherna. För att ligga i fram-
kant och ha möjlighet att tillhanda attrak-
tiva möjligheter för etableringar och fram-
tida arbeten i kommunen bör kommunen 
förbereda mer mark längs med Europaväg 
6 och längs med väg 24. Ett generellt ökat 
intresse för etablering i kommunen har 
skett från företag inom olika branscher, 
men främst inom lager/logistik, äldre-
omsorg och skolverksamhet, vilket väl 
följer förväntningarna enligt tidigare indi-
kationer. 

 
I nedanstående tabell visas procentuell 
fördelning av arbetsplatserna inom olika 
branscher. Jordbruket har fortfarande en 
viktig roll, betydligt större än i riket. Även 
industri och tillverkning upptar en större 
andel än för riket som helhet. 
 

Näringsgren Riket Laholm 

Jord och skogsbruk 2 6 
Industri och övr tillverk. 12 18 
Byggverksamhet 7 9 
Handel och transport 17 18 
Fin. verks. o företagstj o inform 20 10 
Utbildning 11 10 
Vård och omsorg 16 16 
Hotell- o restaurang, pers tjänst 8 7 
Offentlig förvaltning 6 4 
Övrigt 1 2 
 100 100 

 
Pendling 
Den sista december 2018 bodde det i 
kommunen 12 165 förvärvsarbetande vil-
ket är en ökning med 352 sedan föregå-
ende år. Av dessa hade 7 037 sin arbets-
plats i kommunen. Totalt förvärvsarbetade 
9 234 personer i kommunen, vilket bety-
der att 5 128 personer pendlar ut från 
kommunen medan 2 197 personer pendlar 
in till kommunen. Antalet förvärvsarbe-
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tande som har sin arbetsplats i kommunen 
har ökat med 240 sedan föregående år. 
 
I tabellen redovisas arbetspendlingen mel-
lan de tio största utpendlingsorterna och 
kommunen per den 31 december 2017. 
Förändring sedan föregående år redovisas 
inom parentes.  
 
 Utpendlingut Inpendling Netto 

Stockholm 66 12 54 
Göteborg 85 18 67 
Malmö 82 15 67 
Helsingborg 210 52 158 
Örkelljunga 156 101 55 
Ängelholm 350 163 187 
Båstad 561 216 345 
Markaryd 275 83 192 
Falkenberg 82 48 34 
Halmstad 2 518 1 020 1 498 
Övriga 578 312 266 
Totalt 4 963 2 040 2 923 

 
 
Ekonomisk översikt 

 
Nämndernas nettokostnader 
Summan av nämndernas nettokostnader 
ökade med 5,7 procent mellan 2018 och 
2019. Motsvarande ökning under 2018 var 
5,6 procent och 2017 var ökningen 5,3 
procent. Ökningstakten under det senaste 
året var således något högre jämfört med 
de senaste åren. 

 
Bruttokostnaderna ökade med 3,4 procent 
jämfört med 5,0 procent 2018. Föränd-
ringen på intäktssidan blev negativ med 
minus 4,3 procent, intäkterna ökade 2018 
med 2,9 procent.  
 
Även om kommunens totala verksamhet 
omfattar en stor mängd olika områden är 
naturligtvis den finansiella utvecklingen i 
huvudsak beroende av kostnadsutveck-
lingen inom kommunens största 
verksamheter. I följande tabell redovisas 
nettokostnadsförändringarna för de största 
verksamheterna i procent i förhållande till 
föregående år. Dessa verksamheter svarar 
för cirka 78 procent av den totala 
verksamheten. I förändringen ingår 
löneökningar och övrig inflation. 
 

  2017 2018 2019 

Förskola 17,4 8,5 8,9 
Grundskola 3,0 2,3 7,8 
Gymnasieskola 10,9 4,4 4,5 
Individ-o 
fam.omsorg 6,3 18,5 -2,8 

Äldreomsorg 1,6 4,6 5,7 
LSS-verksamhet 4,9 9,4 1,5 

 
Som framgår har kostnaderna inom 
förskolan ökat på grund av, i huvudsak, 
fortsatt högre volymer. Efter ett par år 
med kostnadsminskningar ökade 
gymnasieskolans kostnader kraftigt 2017 
och har fortsatt även under 2018 och 
2019, dock inte samma takt, framförallt 
beroende på fler elever. Inom grundskolan 
var däremot nettokostnadsökningen 
kraftig under 2019 efter några år med 
lägre nivåer.  
 
Inom individ- och familjeomsorgen har 
kostnaderna minskat något totalt. Försörj-
ningsstödet, en del av individ- och famil-
jeomsorgen, har ökade kostnader för med 
3,1 procent under det senaste året. 
 
Efter några år med ökningar inom LSS-
verksamheten har de stannat av rejält un-
der året för att endast uppgå till måttliga 
1,5 procent.  
 
Inom äldreomsorgen är det stigande vo-
lymer, ökade kostnader för dubbel-
bemanning samt effekterna av önskad 
sysselsättning som påverkat utfallet 
markant. 
 
Den kostnadsmässiga förändringen för de 
olika externa utgiftsslagen inom nämnder-
nas totala verksamheter har varit följande 
under 2019: 
 
 Procent Mkr 
Personalkostnader 
inkl pension +1,0 +11,7 
Köp av verksamheter +6,8 +16,2 
Tjänster +13,2 +5,3 
Hyror +11,7 +12,8 
Material -8,8 -0,9 
Bidrag +0,6 +0,3 
Övrigt +9,1 +8,6 
 
Som en följd av ökade volymer och där-
med större verksamhet ökar kostnaderna 
inom de flesta utgiftsslagen. 
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Nämndernas budgetutfall 
Nämndernas sammantagna nettobudget-
underskott uppgick under året till 21,6 
mkr vilket kan jämföras med 2018 års un-
derskott om 14,0 mkr.  
 
Det totala budgetunderskottet har upp-
kommit genom följande avvikelser per 
nämnd (mkr): 
 
Kommunfullmäktige  -0,3 
Kommunstyrelse  +2,5 
Kommunstyrelse VA-verksamhet +0,0 
Kommunstyrelse avfallsverksamhet +0,0 
Kultur- och utvecklingsnämnden +3,0 
Miljö- och byggnadsnämnden +0,8 
Barn- och ungdomsnämnden -14,2 
Socialnämnden -13,3 
Revisionen  -0,1 
   
Totalt  -21,6 

 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens, barn- 
och ungdomsnämnden och socialnämnden 
redovisar sammantaget ett budgetunder-
skott om 24,5 mkr. Underskottet för dessa 
nämnder uppgick under 2018 till 16,6 
mkr, 2017 till 27,8 mkr. 
 
Det finns ett tydligt samband mellan bud-
getutfall och kostnadsökningstakt. De år 
kostnadsökningstakten är hög brukar 
nämnderna ha svårigheter att inrymma 
sina verksamheter inom tilldelade bud-
getramar. Under 2019 skådas också en 
nedgång av verksamhetens intäkter. 
Statsbidragen för etableringsverksamheten 
av nyanlända har minskat. För 2019 hade 
kommunen intäkter motsvarande 35,2 mkr 
från Migrationsverket och motsvarande 
siffra om 52,8 mkr för 2018. 
 
I nedanstående diagram beskrivs nämn-
dernas budgetavvikelse inom driftbud-
geten per år sedan år 2010. De samman-
tagna budgetavvikelserna under denna 
tidsperiod har resulterat i ett underskott 
om 32,3 mkr. Under de fem senaste åren 
har emellertid underskotten funnits, dock 

något högre 2019 jämfört med både 2017 
och 2018.  
 

 
 
Tidigare har dessa underskott på nämn-
derna gått att matcha mot ökade skattein-
täkter samt särskilda riktade statsbidrag 
för flyktingsituationen och byggbonusen 
för ökat bostadsbyggande. 
 
En viktig del för att bibehålla eller upp-
bringa en god finansiell kontroll och styr-
ning är att det finns en budgetföljsamhet i 
kommunen och då speciellt inom nämn-
dernas verksamheter. Under flertalet av 
åren som denna efterföljsamhet inte varit 
tillfredställande. Under dessa år har 
volymökningarna inom kärnverksam-
heterna varit omfattande.  
 
En annan viktig förutsättning för kontroll 
och styrning är god prognossäkerhet. Den 
prognos som framställdes i samband med 
delårsrapporten visade på ett budgetunder-
skott för nämnderna på totalt 19,0 mkr. 
Utfallet av nämndernas nettokostnader 
blev således 3,6 mkr högre än prognosen. 
Stor del i försämringen hade socialnämn-
den som fick bära kostnaden för förlusten 
vid avyttringen av tidigare HVB-hemmet 
Lilla Nybo. Motsvarande avvikelse mellan 
prognos två och utfall under 2018 var 10,8 
mkr lägre nettokostnad.  
 
Mer information finns att läsa under drift-
redovisningen. 
 
Investeringsbudgeten uppgick till 228,2 
mkr medan utfallet blev 177,8 mkr. Avvi-
kelsen uppgick således till 50,4 mkr. Av-
vikelsen mellan prognos och utfall var 
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däremot mindre. I denna beräknades net-
toinvesteringarna till 197,4 mkr.  
 
Mer information finns att läsa under inve-
steringsredovisningen. 

 
Årets resultat och ekonomisk ställ-
ning 
Kommunens slutliga resultat blev positivt, 
14,1 mkr. Budgeterat resultat, inklusive 
kompletteringsbudget och tilläggsanslag 
uppgick till +0,2 mkr. Differensen mot 
budget (+13,9 mkr) förklaras enligt föl-
jande: 
 
Nämndernas verksamhet -21,6 mkr 
Pensionskostnader +6,4 mkr 
Avskrivningar +2,6 mkr 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag +4,1 mkr 
Generella statsbidrag -2,6 mkr 
Finansnetto +19,2 mkr 
Försäljning fordonsorg +0,5 mkr 
Realisationsvinster +5,2 mkr 
Nedskrivning av fastigheter 0,0 mkr 
Ersättning kapitalkostnader, intern -1,2 mkr 
Arbetsgivaravgifter, ferielöner +0,1 mkr 
Fastighetskostnader -1,6 mkr 
Volymreserv +2,3 mkr 
Övrigt -0,5 mkr 
 
Summa +13,9 mkr 

 
Orsaken till att resultatet blev bättre än 
budget, trots nämndernas sammantagna 
budgetunderskott, beror i huvudsak på 
realisationsvinster och ett överskott inom 
finansförvaltningen. 
 

 
 
Av ovanstående diagram framgår att resul-
tatet varit positivt under samtliga år. Det 
genomsnittliga resultatet under de senaste 
10 åren har uppgått till +28,5 mkr. Både 
resultatet för 2017 och 2018 var betydligt 
större än årets resultat. Om realisations-

vinster för värdepapper exkluderas uppgår 
snittresultatet för de senaste tio åren end-
ast till 26,1 mkr. Resultatet för 2018 hade 
varit 6,7 mkr lägre och resultatet för 2019 
hade varit 17,0 mkr lägre och därmed ne-
gativt. 
 
En grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekono-
misk hushållning är att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Ett 
mått på detta är resultat i procent av skat-
teintäkter, och kommunalekonomisk ut-
jämning. En tumregel har utvecklats att 
resultatet ska motsvara två procent av 
dessa intäkter över en konjunkturcykel.  
 
Resultatet i procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning har under 
de senaste fem åren uppgått till följande: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1,1 2,4 2,2 1,8 1,0 
 
Endast två av de senaste fem åren har 
resultatet överstigit 2 procent. Snittet för 
den senaste treårsperioden uppgår till strax 
över 1,7 procent. Exkluderas värdepappers 
förändringen för 2018 och 2019 uppgår 
resultatet för treårsperioden 2017-2019 
endast till 1,1 procent. 
 
Särskilda bidrag och kostnader 
upptagna i bokslutet 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 
februari 2018 att återkalla den tidigare 
gjorda beställningen av ett nytt parke-
ringshus, vid gamla stationsbyggnaden i 
Laholm, av Kommunfastigheter i Laholm 
AB. Då beställningen är återkallad ska 
kostnaden för bolagets nedlagda projekte-
ring och förstudie regleras enligt giltigt 
ramavtal. Regleringen för bolagets ned-
lagda kostnader uppgår till 1,5 mkr. Kost-
naden är upptagen i årets bokslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 
september 2019 att medge att 
kommunstyrelsen lämnar bidrag till 
Laholms fotbollsklubb om 1,1 mkr för 
anläggande av två nya fotbollsplaner. 
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Kostnaden för bidraget upptas således i 
bokslutet. 

 
Solbackens bygdegård ansökte om kom-
munalt investeringsbidrag för ombyggnad 
och renovering av anläggningen.  Kom-
munfullmäktige beslutade 29 januari 2019 
att erlägga 30 procent vid ett eventuellt 
positivt beslut från Boverket, projektet 
beräknas till 5,0 mkr. Föreningen erhöll 
den 23 maj ett positivt beslut om bidrag 
på 2,5 mkr. Kommunens andel uppgick 
således till 1,5 mkr. Då kommunen ingått 
förpliktelsen om att utbetala bidraget efter 
anläggningen slutbesiktigats bokas 
kostnaden upp under 2019. Kostnaden är 
upptagen i årets bokslut om 1,5 mkr. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Kommunfullmäktige har antaget riktlinjer 
för hantering av resultatutjämningsreserv. 
Den enligt lagstiftningen maximala reser-
veringen utnyttjas samtidigt som det har 
fastställts ett högsta belopp för storleken 
på reserven. Denna får högst uppgå till ett 
belopp motsvarande 6 procent av de ge-
nomsnittliga intäkterna, under de tre sen-
aste åren, från kommunalskatt, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk ut-
jämning. Vid utgången av år 2019 mot-
svarar detta värde 82,7 mkr (79,1 mkr, 
2018). 
 
Reserven får enligt regelverket disponeras 
när den prognostiserade eller konstaterade 
skatteunderlagsutvecklingen understiger 
den genomsnittliga utvecklingen av skat-
teunderlaget de senaste tio åren. 
 
Befintlig resultatutjämningsreserv uppgår 
till 74,4 mkr vid årets ingång. 
 
Utgående resultatutjämningsreserv juste-
ras med minus 8,9 mkr för att uppgå till 
65,5 mkr. 
 
Balanskravsutredning 
Enligt det lagstadgade balanskravet ska 
årets intäkter överstiga årets kostnader. Ett 
negativt resultat ska regleras och det redo-
visade egna kapitalet återställas under de 
närmaste följande tre åren.  

 
I årsredovisningen ska en balanskravs-
utredning upprättas. Av denna ska det 
framgå vilka justeringar av årets resultat 
som gjorts för att räkna fram dels ”Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar”, dels 
”Årets balanskravsresultat”. Justeringar 
ska göras genom att bland annat realisat-
ionsvinster frånräknas resultatet samt att 
vinster och förluster från finansiella in-
strument inte får inräknas. 
 
Årets resultat 14,1 
Justeringar:  
-Realisationsvinster anl. tillgångar -5,2 
-Verkligt värde på värdepapper -17,8 
Årets resultat efter balanskravsjust. -8,9 
Medel från resultatutjämningsreserv 8,9 
Balanskravsresultat 0,0 

 
Kommunen har inga balanskravs-
underskott från tidigare år. 
 
Om en avsättning skulle varit aktuellt 
hade följande förutsättningar varit grun-
den. Efter att 1,0 procent av skatteintäkter 
och bidrag motsvarande (14,3 mkr) från-
räknats årets resultat efter balanskravsju-
steringar” återstår det inga möjligheter till 
ytterligare avsättning till resultatutjäm-
ningsreserven. Resultatet är efter balans-
kravsjusteringar negativt med 8,1 mkr. 
 
Resultatutjämningsreserven värde justeras 
efter balanskravsavstämning med -8,9 mkr 
till 65,5 mkr från tidigare avsatta medel 
om 74,4 mkr. 
 
I förslaget till beslutet föreslås att kom-
munfullmäktige gör ett undantag från sitt 
antagna regelverk och därmed återställer 
underskottet i balanskravsresultatet för 
2019 om 8,9 mkr.  

 
Anledningen till förslaget är att kommun-
fullmäktige inför 2020 och 2021 har vid-
tagit åtgärder för att få en budget i balans, 
åtgärder motsvarande 33,1 mkr. Kommun-
fullmäktiges bedömning var att dessa 
åtgärder eller anpassningar inte var 
möjliga att genomföra till verksamhetsåret 
2019. Kommunfullmäktige gjord istället 
ett medvetet val om en svagare 
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budgetering 2019 än vad som var önskvärt 
utifrån kommunens finansiella mål.  
 
Om fullmäktige accepterar att reglera 
underskottet behöver inga ytterligare 
åtgärder genomföras. Om fullmäktige inte 
önskar återställa underskottet, behöver 
kommunen under perioden 2020-2022 
återställa de 8,9 mkr genom ytterligare 
åtstramningar eller större resultatöverskott 
framöver. 
 
I kommunens ekonomi har stora föränd-
ringar skett snabbt. Kostnadsökningarna 
fortsatt öka i takt med befolkningen växer. 
Ekonomiska resurser behövs för att möta 
befolkningen tillväxtens behov, såsom 
satsningar i infrastrukturen och lokaler till 
verksamheten. 
 
Inkomsterna sjunker jämfört med de sen-
aste åren på grund av en lägre konjunktur. 
Ersättningar från framförallt mi-
grationsverket har reducerats kraftigt och 
förväntas minska ytterligare under 2020. I 
takt med intäktsbortfallet har kommunens 
nämnder haft svårt att anpassa 
verksamhetens kostnadsutveckling. Därför 
kan det utöver besparingsåtgärderna anses 
rimligt att den kraftiga omställningen 
medfört att reserven ändå kan utnyttjas. 
Ett avsteg från kommunfullmäktiges 
antagna regelverk, utifrån rådande 
situation, kan beaktas som acceptabelt. 

 
Skatteinkomster, utjämning, bidrag 
och fastighetsavgift 
 
Allmänt 
Av kommunens totala inkomster uppgår 
kommunalskatt, utjämningsbidrag och 
kommunal fastighetsavgift till 80 procent. 
Kommunens handlingsutrymme är således 
i praktiken nästan helt avhängigt av dessa 
inkomsters utveckling. 
 
Kommunalskatteintäkter 
Taxeringsutfallet för inkomståret 2018 vi-
sade att den beskattningsbara inkomsten i 
riket ökade med 3,72 procent vilket kan 
jämföras med 4,49 procent föregående år. 
Ökningen av den beskattningsbara in-

komsten i Laholms kommun var något 
högre än i riket, 3,96 procent. Det är första 
gången sedan 2015.  
 
Enligt den prognos för 2019 som redovis-
ningen baseras på ökar skatteunderlaget i 
riket med 3,3 procent.  
 

 
 
 
Diagrammet åskådliggör utvecklingen av 
kommunens relativa skattekraft (det egna 
skatteunderlaget dividerat med invånar-
antalet i förhållande till den för riket ge-
nomsnittliga skattekraften). Den relativa 
skattekraften ökade fram till 2013. Under 
de fem senaste åren den emellertid mins-
kat något och uppgår nu till 87,0 procent. 
Minskningen, i förhållande till föregående 
år, var 0,1 procentenhet. 
 
En krona i utdebitering motsvarade under 
inkomståret 2018 ca 49,0 mkr i skatte-
intäkter, för 2017 uppgick den till cirka 
47,2 mkr. Den totala kommunal-
skattesatsen i Laholms kommun uppgick 
under 2019, inklusive skatt till regionen, 
till 31:40 kronor. 
 
Inför 2020 har Region Halland höjt reg-
ionskatten med 58 öre till 11,40 kronor. 
Totalt uppgår kommunalskatten för 
Laholm 2020 till 31,98 kronor. 
 
Kommunalekonomisk utjämning 
Systemet för kommunal utjämning består 
av inkomstutjämning, kostnadsutjämning 
och regleringsbidrag/avgift.  
 
Därutöver finns ett särskilt utjämnings-
system för att utjämna kostnader för stöd 
och service till funktionshindrade, 
LAS/LSS. Utjämningssystemen finansie-
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ras i sin helhet genom bidrag och avgifter 
mellan kommunerna. 
 
Eftersom den egna skattekraften är lägre 
än den garanterade erhöll kommunen bi-
drag från inkomstutjämning. Däremot be-
talade kommunen till såväl kostnads-
utjämningen som LSS-utjämningen ef-
tersom den egna standardkostnaden var 
lägre än genomsnittet i landet. 

 
Generella statsbidrag 
Staten tillförde 10 miljarder kronor till 
kommunerna och regionerna från år 2017 
för mer resurser i välfärden. Tillskottet 
fördelades dels med ett belopp per invå-
nare, dels med en fördelningsnyckel där 
hänsyn tas till antal asylsökande och nyan-
lända. Totalt erhöll kommunen 24,3 mkr 
första året varav 19,1 mkr avsåg medel 
från flyktingvariabeln.  
 
Denna intäkt beräknades i budgeten 2019 
till 14,3 mkr. Det kan nu konstateras att 
utfallet endast avviker marginellt från 
detta belopp med 0,1 mkr, för att uppgå 
till 14,4 mkr. Dessa redovisas som 
generellt bidrag. Beloppen motsvarar den 
nivån som bidragen är budgeterade.  
 
From 2016 har ett särskilt statsbidrag 
(Byggbonus) lämnats för att stimulera ett 
ökat bostadsbyggande. Bidraget får an-
vändas fritt utifrån kommunens egna prio-
riteringar. Kommunen erhöll under 2018 
ca 4,9 mkr, motsvarande belopp för 2017 
uppgick till ca 6,0 mkr. Budgeterat belopp 
för detta bidrag 2019 uppgick till 3,0 mkr.  
 
Under 2019 enligt tidigare budgetpropo-
sitioner var tanken att bidraget skulle 
uppgå till totalt 1,3 miljarder kronor. I den 
beslutade statsbudgeten i december 2018 
av moderaterna, kristdemokraterna med 
stöd från sverigedemokraterna plockades 
anslaget bort. I vårbudgeten återinfördes 
inte anslaget i den nya regeringens första 
budget. I kommunens budget har upptagits 
en intäkt om 3,0 mkr. Då budgetanslaget 
hos staten har försvunnit uppstår ett un-
derskott i kommunens bokslut med 3,0 
mkr. 

 
För att stärka kommunernas möjlighet att 
låta ensamkommande unga som fyllt 18 år 
bo kvar i sin vistelsekommun fram till att 
de får ett slutligt beslut i sitt asylärende 
utges ett tillfälligt kommunstöd. Under in-
nevarande år anslås 195 mkr. Kommu-
nens andel av detta stöd uppgår under 
2019 till 0,3 mkr. Under 2018 erhöll 
kommunen 1,8 mkr, då av bidrag om 395 
mkr. Bidraget, som redovisas som gene-
rellt statsbidrag, är inte budgeterad. 

 
Fastighetsavgift 
År 2008 infördes en kommunal fastighets-
avgift. Utbetalningen till kommunerna un-
der detta år utgick från ett visst antal kro-
nor per invånare. Fr.o.m. 2009 tillfaller 
däremot förändringen av taxeringsvärdet 
respektive kommun. Den årliga intäktsför-
ändringen adderas till det ursprungliga re-
gleringsbeloppet. Intäkten från fastig-
hetsavgiften ökade med 4,5 mkr i förhål-
lande till föregående år för att uppgå till 
63,0 mkr för 2019.  
 
Den totala intäkten för 2019 budgeterades 
till 63,6 mkr. Utfallet blev således 0,6 mkr 
lägre än budgeterad intäkt. 

 
Sammantagna intäkter 
De sammantagna intäkterna av kommu-
nalskatt, utjämning, generella statsbidrag 
och fastighetsavgift blev 1,5 mkr högre än 
budget. Avvikelsen specificeras i nedan-
stående tabell (mkr). Föregående års av-
vikelse var + 4,3 mkr. 
 
 Budget Utfall Diff. 
Kommunalskatt 1 043,8 1 039,4 -4,4 
Utjämningsbidrag 307,3 316,9 +9,6 
Generella statsbidrag 17,3 14,6 -2,7 
Fastighetsavgift 63,6 62,6 -1,0 
Summa 1 432,0 1 433,5 +1,5 
 
Finansnetto 
Finansnettot beskriver skillnaden mellan 
finansiella intäkter och kostnader. Netto-
överskottet under 2019 uppgick till 19,6 
mkr. De finansiella intäkterna uppgick till 
23,3 mkr medan kostnaderna hamnade på 
3,7 mkr. Motsvarande överskott var 8,8 
mkr år 2018.  
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I de finansiella intäkterna ingår borgens-
avgift från Laholmshem med ca 2,4 mkr. 
Vidare erhöll kommunen från Kommun-
invest en överskottsutdelning samt ränta 
på insatskapital och förlagslån med totalt 
2,0 mkr. Som en följd av de låga rän-
tenivåerna tillför inte de likvida medlen 
några intäkter. Kommunen har även 
bokfört en orealiserad intäkt på vär-
depapperna med 17,8 mkr.  
 
Genom att kommunen inte har några lån 
består de finansiella kostnaderna i huvud-
sak av räntekostnaden på pensionsskulden. 
 
Finansnettot har varit positivt under samt-
liga av de tio senaste åren. Under dessa år 
har denna intäkt bidragit med totalt 54,6 
mkr, varav huvuddelen avser ränteintäkter 
och avkastning från pensionsmedelsför-
valtningen. 2018 genomfördes en reali-
sering för att de skulle motsvara kostna-
derna för avsättning av sluttäckning till 
Ahla deponi, etapp två. 
 

 
 
Förändring av intäkter och kostna-
der 
Följande diagram beskriver utvecklingen 
av nettokostnader och skatteintäkter, in-
klusive utjämningsbidrag, generella bidrag 
och fastighetsavgift, i förhållande till före-
gående år. Nettokostnader avser både 
nämndernas verksamhetskostnader och 
gemensamma kostnader som pensions-
kostnader, realisationsvinster, nedskriv-
ningar och särskilda engångskostnader el-
ler intäkter etc.  
 

 
 
Nettokostnadsökningen under 2019 mins-
kade något i förhållande till 2018. Dock är 
ökningen för 2019 i förhållande till intäkt-
sökningen större samtliga år förutom 
2016. Intäktsökningen hamnade på en 
lägre nivå än kostnadsökningen med 1,65 
procentenheter. Nettokostnadsökningen 
uppgick till 5,29 procent och 
intäktsökningen av skatteintäkter och 
utjämning uppgick endast till 3,64 
procent. Under 2016 ökade intäkterna 
onormalt mycket beroende på tillskotten i 
form av bidrag för flyktingkostnader och 
”byggbonus”. 
 
Investeringar 
Nettoinvesteringarna under året uppgick 
till 177,8 mkr, vilket var 30,7 mkr mindre 
än 2018 (208,5 mkr). Investeringarna för-
delar sig mellan följande kategorier: 
 
 
 
 
 

 
 
Investeringsbudgeten uppgick till 228,2 
mkr medan utfallet stannade vid 177,8 
mkr. Avvikelsen uppgår till 50,4 mkr. I 
prognosen beräknades nettoinvest-
eringarna till 197,4 mkr. 

 
Bland de enskilt större investeringarna 
kan nämnas utbyggnad av VA-ledningar 
på exploateringsområden (15,0 mkr), in-
köp och montering av kärl till kommunens 
nya flerfacksorteringssystem (14,1) mkr, 
anläggande av ny konstgräsplan i Veinge 

(mkr) 2019  2018 
VA och avfall 101,1 154,5 
Exploatering 9,3     4,0 
Verksamheter 67,4   50,0 
Summa 177,8 208,5 
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(5,0 mkr) samt byggnation av brygga i 
Skummeslöv (5,1 mkr).  Även investe-
ringar i gatuutbyggnad, beläggningsplan, 
belysning och gång- och cykelvägar har 
genomförts till ett värde om (10,7 mkr) 

 
Exploateringsutgifterna har uppgått till 
10,5 mkr, varav 3,0 mkr avser utbygg-
naden av Nyby industriområde och 3,2 
mkr avser utbyggnation av bostadsområ-
det Östra Nyby. 
 
Genomsnittlig nettoinvestering per år un-
der de senaste 10 åren har uppgått till 
108,3 mkr. Under åren 2012 och 2013 var 
investeringsvolymen hög beroende på 
flera större byggprojekt, bland annat 
Mellbystrandsskolan och Hishultsskolan. 
2018 och 2019 års nivåer är extremt höga, 
den avgiftsfinansierade verksamheten står 
för 154,5 mkr respektive 101,1 mkr. An-
delen investeringar för avgiftsfinansierad 
verksamhet uppgick 2018 till cirka 74 
procent och 57 procent 2019. 
 

 
 
Genom att Kommunfastigheter from 2014 
svarar för investeringarna i verksamhets-
fastigheterna begränsas kommunens inve-
steringsvolym för dessa behov i kommu-
nens investeringsredovisning. 
 
Förvärv och försäljning av fastig-
heter av större omfattning 
Kommunen har under året förvärvat fas-
tigheten Ala 3:30 i Laholm för en köpe-
summa om 35 000 tkr, fastigheten omfat-
tar 178 hektar.  
 
Vidare har fastigheten Trulstorp 1:92 vid 
järnvägsstationen förvärvats till en köpe-

skilling om 3 500 tkr för framtida exploa-
tering. 
 
Även fastigheten Skummeslöv 4:1 har 
förvärvats under året till en köpeskilling 
om 5 250 tkr. Fastigheten är utpekad som 
intressant för bostads-, service- och kon-
torsbebyggelse i framtidsplanen 2030. 

 
Realisationsvinster vid försäljning 
av fastigheter 
Den sammantagna realisationsvinsten av 
försäljningar av fastigheter uppgår till 5,2 
mkr. En stor del av denna intäkt avser för-
säljningen av mark i Allarp, Skum-
meslövstrand, till en privat entreprenör 
om 1,1 mkr. Även en försäljning av mark 
till Kommunfastigheter i Laholm AB för 
byggnation av den nya idrottshallen vid 
Glänningeskolan om 1,7 mkr ingår. 
 
Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden beskriver hur 
stor andel av nettoinvesteringarna som fi-
nansierats med överskottet från den lö-
pande verksamheten och avskrivningarna. 
Annan finansiering måste ske genom tidi-
gare sparade medel, försäljningar eller lån.  
 
Åren 2015 och 2016 klarade kommunen 
bära hela investeringsnivån om självfinan-
siering på 100 procent. Från och med 
2017 har kommunen således inte klarat av 
att finansiera investeringarna med egna 
medel från den löpande verksamheten 
2019 uppgår självfinansieringen till 33,3 
procent. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

100% 100% 71% 29% 33% 
 
Rensas investeringsvolymen från av-
giftsfinansierad verksamhet 2019 uppgår 
självfinansieringen till cirka 53 procent. 
 
Upplåning och finansiering 
Kommunen har för närvarande inte några 
lån.  
 
Under året har kommunen avslutat den 
första reversen mot Kommunfastigheter 
på cirka 155,1 mkr. Summan på reversen 
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motsvarar försäljningsvärdet på verksam-
hetsfastigheterna som såldes 2015. 
 
Kommunen och de helägda bolagen har 
sina betalningsflöde samordnade i ett ge-
mensamt koncernkontosystem. 
 
Kommunfullmäktige har under december 
månad 2019 beslutat om att avyttra kom-
munens värdepapper. Värdepappernas 
värde uppgick vid årsskiftet till 111,3 
mkr. Avsikten med försäljningen är att fi-
nansiera senaste budgetens investerings-
verksamhet. 
 
Upplåning inom kommunkoncernen 
samt finansiella risker 
Kommunfullmäktige har antagit en fi-
nanspolicy, denna policy innehåller rikt-
linjer och regler kring risker och limiter 
för finansverksamheten inom kommunen. 
Laholmshem ABs koncern har en egen an-
tagen finanspolicy. 
 
Kommunen har enligt antagen policy möj-
ligheten att ställa ut reverslån till koncern-
bolagen. Idag återfinns ett sådant mot 
kommunfastigheter om 186,9 mkr. Räntan 
på lånet uppgår till 0,05 procent och är 
marknadsmässig. 
 
Laholmshem AB:s koncern ansvarar för 
sin verksamhets upplåning, utifrån anta-
gen finanspolicy. Enligt Laholmshems fi-
nanspolicy ska den genomsnittliga ränte-
bindningstiden understiga 1 år och inte 
överstiga 10 år. Policyn reglerar inte något 
om den genomsnittliga kapitalbindningsti-
den.  
 
Nedan tabell åskådliggör Laholmshem 
AB:s koncerns ränte- och kapitalbind-
ningstider: 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
fast 

ränta 
rörlig 
ränta    

 mkr 637 967 1 604  
  40% 60%    

Förfall  Kapitalbindning Räntebindning 
2020 260 16% 1 087 68% 
2021 287 18% 0 0% 
2022 460 29% 160 10% 
2023 410 26% 170 11% 
2024 187 12% 187 12% 

  1 604 100% 1 604 100% 
 

Kommunkoncernen har idag långfristiga 
låneskulder mot kreditinstitut på 1 417,0 
mkr. Laholmshem AB har 687,0 mkr med 
kommunal borgen samt ytterligare 60,0 
mkr med pantbrev. Kommunfastigheter i 
Laholm AB har idag lån med kommunal 
borgen om 670,0 mkr. 
 
Upplåningen inom bolagskoncernen löper 
både med bunden och rörlig ränta. Rän-
teswappar har använts tidigare för att 
säkra ränterisken. På balansdagen har den 
kommunala bolagskoncernen utestående 
ränteswappar om sammanlagt 320,0 mkr, 
motsvarande belopp fanns under 2018. 
Löptiderna som återfinns varierar mellan 
0,5 år till fyra år. Swapparna har på ba-
lansdagen ett undervärde till 15,3 mkr, 
22,5 mkr 2018. Undervärdet motsvarar 
kostnaden för bolagskoncernen att lösa 
swapparna i förtid.  
 
Kommunfastigheter har under 2019 
tecknat ett ramavtal med Nordiska 
Investeringsbanken med kommunen som 
borgensman. Kreditramen för avtalet 
uppgår till 140,0 mkr. Avtalet sträcker sig 
fram till 15 november 2022. 
 
Likviditet 
Likviditeten för kommunens 
koncernkonto uppgick vid årsskiftet till 
73,0 mkr, vilket är en ökning med 50,1 
mkr i förhållande till föregående år (22,9).  
 
Kommunfastigheter AB har dessutom ut-
nyttjat en kredit inom koncernkontot. 
Denna kredit minskade under året med 
0,3 mkr för att vid årsskiftet uppgå till 
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30,3 mkr (30,6 mkr). Detta innebär att 
kommunen har förbrukat stora delar av de 
likvida reserver som funnits upparbetade 
sedan tidigare även om kassan ökade 
något under 2019. 
 

 
 
Att enbart studera likviditeten vid ett visst 
tillfälle i syfte att fastställa kommunens 
finansiella styrka är inte meningsfullt. 
Likviditeten måste i stället ses tillsam-
mans med skillnaden mellan planerade 
och verkställda investeringar samt 
framtida kostnader, åtaganden, upplåning 
och utlåning etc. För att analysera 
likviditeten är kassaflödet intressant att 
studera. Hur flödet ser ut i förhållande till 
drift- och investeringsutgifterna är det 
intressanta. 
 
Bankgaranti avseende deponi 
Länsstyrelsen i Halland lämnade under 
2018 tillstånd enligt miljöbalken till av-
fallsverksamhet och deponering på Ahla 
avfallsanläggning för kommunen. Till-
ståndet har villkorats bland annat med att 
kommunen ska ställa en säkerhet om 22,0 
mkr för sluttäckning och kontroll av de-
ponin, vilket gjordes under 2018.  
 
Enligt tidigare beslut har kommunen av-
satt 22,4 mkr för sluttäckning. Återställ-
ningen för etapp ett har genomförts och 
slutbesiktigats under året. Vid beräknings-
tillfället kostnadsbedömdes utgiften till 
14,7 mkr. Kostnaden för denna sluttäck-
ning uppgick till 12,5 mkr.  
 
Ny beräkning av sluttäckning av etapp 
två, som beräknas sluttäckas år 2038 när 
tillståndet har löpt ut, beräknas till 9,7 
mkr. Tidigare beräkning uppgick till 7,7 

mkr. Således har överskottet från av-
sättningen till etapp ett överflyttats till av-
sättningen för etapp två. Totalt finns 9,4 
mkr avsatt med dagens nuvärde. 
 
Då kommunen uppfyllt del ett av åtagan-
det ska kommunen se över möjligheterna 
att reducera garantin till kvarvarande åta-
gande om cirka 9,7 mkr.  
 
Soliditet 
Soliditeten, som visar kommunens egna 
kapital i förhållande till de totala tillgång-
arna, är ett uttryck för kommunens lång-
siktiga finansiella styrka. Ju mer man fi-
nansierar med egna medel desto stabilare 
och starkare är kommunen på sikt. 
 
Soliditeten påverkas bland annat av den 
speciella sammansättningen av anlägg-
ningstillgångarna. Det väsentliga är därför 
inte soliditetens absoluta storlek utan istäl-
let dess förändring. En utveckling över ti-
den med minskad soliditet innebär på sikt 
ekonomiska problem och begränsat hand-
lingsutrymme. 
 
Soliditeten uppgick 2019 till 65,0 procent, 
vilket är en minskning med 0,8 procenten-
heter sedan föregående år (65,8, 2018). 
Kommunens avsättningar har minskat i 
förhållande till föregående år, med 4,3 
mkr. Anledningen till att avsättningarna 
minskat är att kommunen tagit i anspråk 
12,5 mkr för sluttäckning av etapp ett på 
Ahla deponi. Samtidigt har pensionsav-
sättningarna ökat med 9,0 mkr. Kom-
munens kortfristiga skulder har dock ökat 
med 18,4 mkr jämfört med föregående år. 
Totalt så medför detta en liten negativ för-
ändring på soliditeten jämfört med 2018. 
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Soliditeten har varierat under de senaste 
10 åren inom ett intervall på 7,1 procen-
tenheter. 
 
Soliditeten hade endast uppgått till 31,1 
procent om även den del av pensionsskul-
den som nu i enlighet med redovisnings-
lagen redovisas som ansvarsförbindelse i 
stället upptagits som skuld i balansräk-
ningen. Detta är en ökning med 2,4 
procentenheter i förhållande till 2018.  
 
Pensionskostnader 
Pensionskostnaden består i huvudsak av 
utbetalningar till pensionärer där för-
månen intjänats före 1998, årets nyin-
tjänande av förmånsbestämd ålderspen-
sion, premien för den avgiftsbestämda de-
len som uppgår 4,5 procent av lönen för 
samtliga anställda samt löneskatt. 
 
Skuldposten i balansräkningen avser end-
ast den del av de intjänade pensioner from 
1998, som inte utbetalas i de årliga avgif-
terna. Pensioner som intjänats före 1998 
tas endast upp som ansvarsförbindelse. 
Pensionsskulden, inklusive upplupen lö-
neskatt uppgick vid årsskiftet till 109,4 
mkr och ansvarsförbindelsen till 482,9 
mkr. Skulden har ökat med 8,7 mkr inklu-
sive finansiell kostnad (16,1 mkr 2018). 
Ansvarsförbindelsen sjunkit med 18,2 mkr 
(15,3 mkr 2018). Samtliga belopp 
inkluderar löneskatt.  
 
Intjänad avgiftsbestämd del uppgick under 
året till 45,6 mkr (44,2 mkr 2018) och ut-
betalda pensioner var 32,4 mkr (30,2 mkr 
2018). Samtliga belopp inkluderar lö-
neskatt.  

 
De totala pensionskostnaderna, inklusive 
den finansiella kostnaden, uppgick till 
87,0 mkr (90,9 mkr 2018), vilket är en re-
ducering med 3,9 mkr i förhållande till 
2018. 
 
I nedan tabell speglas pensionskostnader-
na för 2019 samt för de efterföljande åren 
2020 och 2021. Nedersta två delarna 
redovisar den senaste beräkningen av 
avsättningen för pensioner samt 
ansvarsförbindelsen utanför balans-
räkningen. Alla belopp är inklusive lö-
neskatt. 
 
mkr 2019 2020 2021 

Intjänad avgiftsbe-
stämd del 45,6 47,1 49,0 

Utbetalningar 32,4 31,3 30,5 

Skuldförändring 5,4 4,5 9,8 

Finansiella kostnader, 
ränta 3,3 3,0 3,5 

        
SUMMA PENSIONS-
KOSTNAD 86,7 85,8 92,7 

     
mkr 2019 2020 2021 

Ansvarsförbindelse 482,9 469,8 456,4 
 
mkr 2019 2020 2021 

Avsättning pensioner 109,4 116,8 130,1 
 

Förvaltning av pensionsmedel 
Den 31 december 2019 uppgick mark-
nadsvärdet på de förvaltade pensionsmed-
len till 111,3 mkr (92,8 mkr 2018).  
 
Från och med bokslutsåret 2019 har 
kommunsektorn en ny kommunal bokfö-
rings- och redovisningslag att förhålla sig 
till. I lagstiftningen ska finansiella instru-
ment som innehavs för att ge finansiell 
avkastning eller värdestegring värderas 
till verkligt värde istället för anskaffning-
svärde. I och med byte av redovisnings-
princip får kommunen justera värdet un-
der 2018 så det är jämförbart med 2019 
års värde. Ingående värden har justerats 
med 23,5 mkr i orealiserat värde. 
 
Kommunen måste således framöver resul-
tatföra orealiserade vinster och förluster i 
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bokföringen löpande vilket påverkar 
kommunens finansnetto och därmed det 
finansiella resultatet. 
 
2019 har marknadsvärdet ökat med 18,5 
mkr för att uppgå till 111,3 mkr. Den 
procentuella uppgången under året var 
hela 20 procent.  
 
Medlen är placerade i tre olika svenska 
räntefonder, en svensk aktieindexfond och 
en global aktiefond. Tillgångsfördelning-
en var den 31 december följande: 
 
Räntebärande värdepapper 38 % 
Svenska aktier 43 % 
Utländska aktier 19 % 

 

 
 
Ovanstående cirkeldiagram visar till-
gångsfördelningen på de placerade pen-
sionsmedlen vid årsskiftet. Enligt 
finanspolicyn får aktierna endast uppgå till 
60 procent av det totala innehavet. 
Kommunen passerade gränsen under 
december månad.  
 
Med tanke på tidigare beskrivet i doku-
mentet över att fullmäktige beslutat om en 
försäljning i december 2019 av värdepap-
perna har ingen anpassning gjorts av inne-
havets fördelning. 
 
Kommunen har idag behov av återlånade 
medel om 386,7 mkr. Definitionen av 
återlånade medel är skillnaden mellan den 
totala pensionsförpliktelsen och avsatta fi-
nansiella placeringar för pensionsåta-
gande.  

 
Då kommunfullmäktige beslutat att 
avyttra de finansiella placeringarna så 
kommer behovet av återlånade medel för 
täcka pensionsförpliktelserna öka framö-
ver. Däremot uppstår inte samma behov 
av extern finansiering till kommande inve-
steringar.  
 
Om behovet skulle uppstå för framtida 
finansiering av pensioner kan kommunen 
återlåna medel vid det tillfället. Återlåning 
kommer då ske på en starkare balansräk-
ning med större andel anläggningstill-
gångar som är egenfinansierad. 
 
Borgensåtaganden och andra an-
svarsförbindelser 
Kommunens totala borgensåtagande upp-
gick den 31 december 2019 till 1 381,6 
mkr (1 092,4 mkr, 2018), vilket är en ök-
ning med 289,2 mkr (368,8 mkr, 2018) i 
förhållande till föregående årsskifte. För-
delningen mellan olika kategorier lån-
tagare som kommunen lämnat borgen till 
framgår av nedanstående tabell. 
 

 2017 2018 2019 
Laholmshem AB 587,0 687,0 687,0 
Kommunfastigheter AB 110,0 380,0 670,0 
Riksbyggen, Tangon 19,3 18,8 18,5 
Lokalägande föreningar 5,2 4,7 4,4 
Övriga föreningar 2,0 1,8 1,7 
Egnahem 0,1 0,1 0,0 
Totalt 723,6 1 092,4 1 381,6 

 
Som framgår har den övervägande delen 
av det totala borgensåtagandet lämnats till 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter 
AB. Genom sin möjlighet till insyn kan 
kommunen kontinuerligt följa bolagets fi-
nansiella utveckling. Värdet på fastig-
heterna utgör samtidigt säkerhet för kom-
munens åtagande.  
 
Allmänt sett finns det ett starkt samband 
mellan förlustrisker och ränteläge. Nuva-
rande låga räntenivåer bidrar därför till att 
begränsa riskerna. Under året har inte 
några åtaganden behövt infrias. 
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer 
för kommunens borgensåtaganden, en del 
av finanspolicyn. Enligt finanspolicyn ska 
det för helägda bolag fastställas en bor-
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gensram. Borgensramen för Laholmshem 
AB uppgick under 2019 till 950,0 mkr och 
för Kommunfastigheter i Laholm AB till 
850,0 mkr.  
 
Sammanfattande finansiell analys 
Från och med 2014 har kommunen vuxit 
kraftigt i befolkningen, den har ökat med 
2 386 invånare till och med 2019. Ök-
ningen av kommunens invånare medför 
såväl ökade kostnader som intäkter. Även 
under 2019 ökade dessa nivåer kraftfullt 
med 412 nya invånare. 
 
Nämndernas sammantagna kostnader 
ökade med 5,7 procent i löpande priser 
mellan 2018 och 2019. Ökningen för 2018 
uppgick till 5,6 procent 
 
Om man exkluderar avtalsmässiga löne-
kostnadsökningar och prisökningar, som 
nämnderna erhållit budgetmässig kompen-
sation för, uppgick kostnadsökningen till 
3,5 procent (3,1%, 2018). Motsvarande 
kostnadsökning per invånare stannade vid 
1,8 procent (1,7%, 2018). 
 
Den totala kostnadsökningen avser i hu-
vudsak volymökningar i form av fler in-
skrivna barn i förskolan och fritidshem, 
fler grund- och gymnasiekolelever samt 
större volymer och ökad vårdtyngd inom 
vissa av socialnämndens verksamhets-
områden. Dessa förhållanden anges även 
som huvudsaklig orsak till 2019 års utfall. 
 
Merparten av kostnadsökningarna som var 
att hänföra till ökade volymer har dock 
nämnderna blivit kompenserade för i 2020 
års budget genom tillskott om 27,4 mkr 
till förskola, grundskola, gymnasieskolan 
och äldreomsorgen samt barnavården. 
 
I senaste beslutet av kommunplanen har 
volymhanteringssystemet förändrats. Inför 
2020 års budget erhåller nämnderna 
anslag för volymökningar utifrån 
uppföljning två samt antagande om be-
folkningsförändring 2020. Utöver tilldelad 
ram i budgetbeslutet erhåller inte nämn-
derna någon ytterligare kompensation för 
2020.  

 
Respektive nämnd måste således arbeta 
med sina interna fördelningar samt klara 
av avvikande volymer inom ram för 
respektive nämnds verksamheter. Respek-
tive nämnd är således ansvariga för avvi-
kelserna som uppstår och kan därför 
tvingas göra åtgärder under innevarande 
år istället för att nämnderna förväntas 
kompenseras ytterligare än i 
kommunplanbeslutet. 
 
Kommunens befolkning har ökat kraftigt 
under de fem senaste åren. Ökningen har 
emellertid inte varit jämnt fördelad över 
åldrarna utan denna har proportionellt va-
rit betydligt högre bland barn och ung-
domar. Detta förklarar då till stora delar 
de volymökningar inom förskola, grund-
skola och gymnasieskola som nämnderna 
aviserar.  
 
I nedanstående diagram framgår tydligt 
ovan beskrivna förhållande. 
 

 
 
Den kraftiga befolkningsökningen medför 
även högre skatteintäkter. Skatteunder-
lagstillväxten i landet har under de senaste 
åren uppgått till över fyra procent, för 
2018 uppgick skatteunderlagstillväxten till 
3,7 procent.  

 
Däremot har inte skattekraften (skatteun-
derlaget per invånare) ökat i samma ut-
sträckning tidigare för Laholm som för 
riket. Under 2018 ökade skattekraften i 
riket och Laholm med ungefär samma 
nivå. För 2017 ökade motsvarande siffra 
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för riket med 3,2 procent och endast 2,3 
procent i Laholm.  
 
Det totala skatteunderlaget ökar således 
inte proportionellt med befolk-
ningsökningen. 
 
 

Procent, % 2016 2017 2018 
Skatteunderlag riket 4,95 4,49 3,72 
Skatteunderlag Laholm 4,65 4,31 3,96 
    
Skattekraft ökning riket 2,60 3,20 3,44 
Skattekraft ökning Laholm 2,56 2,30 2,66 
    
Skattekraft Laholm relativ 87,9 87,1 87,0 

 
Det finansiella resultatet uppgick till 14,1 
mkr (25,2 mkr, 2018) eller 1,0 procent av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning (1,8 procent, 2018). Detta är 
försämring i förhållande till 2018 med 
11,1 mkr och 0,8 procentenheter på resul-
tatmålet.  
 
I budgetbeslutet för 2019 antogs en sva-
gare budget än vad som är finansiellt håll-
bart ur ett längre perspektiv. I samma be-
slut antogs ramreduceringar om 28,0 mkr. 
Budgetramsbeslutet i maj 2019 för 2020 
beslutades om totalt 33,1 mkr i 
förbättringsåtgärder utfördelat på 2020 
(18,9 mkr) och 2021 (14,2 mkr). 
 
I budgetbeslutet 2020 antog kommunfull-
mäktige en budget med resultat om 1,1 
procent. Långsiktigt bör kommunen efter-
sträva ett långsiktigt resultatmål på minst 
2,0 procent. 
 
Trots de stora negativa budget-
avvikelserna blev resultatnivån, högre än 
budgeterat, för att uppgå till 14,1 mkr. 
Som tidigare beskrivits beror detta på en 
bättre pensionsprognos, högre intäkter i 
form av kommunalskatt och utjämning 
men framförallt att kommunen har stora 
realisationsvinster av markförsäljning och 
orealiserade ökningar i värdepapper om 
23,0 mkr. 
 
Kommunen har över tid lyckats förena en 
måttlig skattenivå med tillfredställande 
finansiella resultat. Den huvudsakliga 

förklaringen till att detta varit möjligt är 
att kommunens kostnader för vissa stora 
verksamheter såsom äldreomsorg och för-
skola är låga i förhållande till de struktu-
rella förutsättningarna.  

 

 
 
I ovanstående diagram framgår kostnads-
utvecklingen i kommunen från år 2009 
fram till år 2018. Samtidigt jämförs kost-
naden med genomsnittet av samtliga 
kommuner i riket och kommunerna i Hall-
and.  
 
Av diagrammet åskådliggörs att kommu-
nens kostnader under hela perioden har 
ökat i mindre omfattning än vad som var 
fallet för såväl riket som de Halländska 
kommunerna.  
 
Kommunen har i grunden en relativt stabil 
finansiell ställning. Soliditeten, som be-
skriver kommunens långsiktiga finansiella 
styrka, är betydligt högre än genomsnittet 
i landet, 21,4 procentenheter högre. Jäm-
för man däremot kommunkoncernens so-
liditet ligger den endast på 3,3 procenten-
heter högre än genomsnittet i landet. Siff-
rorna för soliditeten i jämförelse med 
andra kommuner är från 2018. 
 
Framtiden 
Efter många års konjunkturuppgång i 
kommunsektorn har den stannat av och är 
på väg att falla ännu mer. På grund av 
kraftig uppgång i sysselsättningen de sen-
aste åren har skatteunderlaget ökat uppe-
mot 4,5 - 5,0 procent mer per år. Så är 
dock inte fallet för 2019 då uppgången 
endast är 3,2 procent. 
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Enligt SKL:s bedömning kommer den år-
liga ökningen för 2020 uppgå till 2,4 pro-
cent. Från och med 2021 beräknas återi-
gen skatteunderlagstillväxten uppgå till 
mer är 3,0 procent per år. Då samhällse-
konomin är inte i en lägre konjunktur än 
de senaste åren med minskade arbetade 
timmar samt en negativ 
sysselsättningsökning under 2020 så 
påverkas skatteunderlagstillväxten kraftigt 
för sektorn.  
 
SKR har i sin senaste ekonomirapport 
flaggat upp för ett betydande glapp mellan 
kommunsektorns intäkter och kraftigt 
växande behov inom skola, vård och om-
sorg. Detta medför svårigheter att 
finansiera växande behov av kommunal 
service utifrån de intäkter som dagens 
invånare genererar. För kommunens 
intäkter motsvarar 1,0 procentenhet i 
skatteunderlagsökning ca 10 mkr. 
Kommunsektorn har gått från en 
skatteunderlagstillväxt på närmre 5,0 pro-
cent till 3,0 procent, då uppstår en kraftig 
obalans. 
 
Den utveckling som SKR förutspår för 
hela kommunsektorn gäller även i stora 
delar, för Laholms kommun. Den starka 
befolkningsökningen som kommunsverige 
haft har medfört högre intäkter men sam-
tidigt fortsätter behoven av kommunala 
tjänster att öka. 2019 års kraftiga befolk-
ningsökning i kommunen på 1,62 procent 
eller 412 nya invånare påverkar 
kommunens ekonomiska planering. En 
kraftig tillväxt kommer kräva att 
kommunen planera med goda resultat 
framöver för att klara investeringarna i 
samhället samt välfärdens utmaningar. 
 
Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är 
sannolikt en befolkningstillväxt eftersträ-
vansvärt på längre sikt. En större folk-
mängd medför stordriftsfördelar och re-
surserna kan därför utnyttjas på ett mer 
kostnadseffektivare sätt. 

 
Kommunen hade under 2018 den högsta 
investeringsvolymen någonsin, 208,5 mkr 
netto, för 2019 uppgick investeringsnetto 
till 177,8 mkr. Investeringsvolymerna 
innehåller inte några investeringar i 
verksamhetslokaler eftersom de utförs av 
Kommunfastigheter i Laholm AB.  
 
Kommunen kan fortsatt se ett stort 
investeringbehov framöver, dels i egna 
projekt men framförallt i investeringar 
som bolaget gör vilket medför en ökad 
driftkostnad för kommunen. 
Investeringsvolymen för kommunen är 
budgeterad till 121,1 mkr för 2020. 
 
Behovet av investeringar är uppdämt se-
dan många år vilket medför höga nivåer 
framöver. Eventuella räntehöjningar kan 
få stora effekter på kommunens budget 
framöver vilket medför reducerat ut-
rymme för att bedriva kommunal service 
till kommunens invånare. 
 
De senaste fem åren har befolk-
ningsutvecklingen i kommunen varit kraf-
tig. Ökningen ser ut att fortsätta växa 
framöver vilket medför stora utmaningar 
gällande volymerna i förskola, grundskola 
och gymnasieskola. Därutöver har kom-
munen precis som hela sektorn stora de-
mografiska utmaningar vilket kommer att 
påverka kommunens ekonomi de 
kommande åren.  
 
Kommunen har historiskt haft relativt låga 
lokalkostnader i förhållande till verksam-
hetens omfattning. Dessa kostnader kom-
mer under de närmaste åren att öka avse-
värt till följd av nybyggnationer men även 
för underhåll av befintliga byggnader och 
anläggningar. Detta medför att en allt 
större andel av det ekonomiska utrymmet 
måste tas i anspråk för hyreskostnader el-
ler ränte- och avskrivningskostnader. 
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Kommunens samlade 
verksamhet  
 
Allmänt 
Kommunens verksamhet bedrivs inte bara 
av den egna organisationen utan även av 
ett antal övriga utförare. För att ge en hel-
hetsbild över kommunens verksamhet och 
engagemang, oavsett juridisk form, redo-
visas under detta avsnitt uppgifter och in-
formation om kommunens samlade verk-
samhet. 
 
Koncernföretag 
Koncernföretag är sådana företag där 
kommunen har ett bestämmande eller be-
tydande inflytande, det vill säga där röst-
andelarna uppgår till 20 procent eller mer. 
 
Endast i Laholmshem AB med dess dot-
terbolag är kommunens andelsinnehav av 
den omfattningen att det ingår i den sam-
manställda redovisningen. 
 
Samägda företag utan betydande 
inflytande 
I övriga samägda företag understiger 
kommunens röstandelar 20 procent. Föl-
jande företag tillhör denna kategori: 
 
Företag Andel(%) 
Kommuninvest ekonomisk förening 0,3 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,5 
Södra Hallands Kraft ek. förening 17,6 
Utvecklingscentrum i Halland AB 5,5 
Inera AB 0,2 
 
 
Gemensamma nämnder 
 
Laholmsbuktens VA-nämnd 
Den gemensamma nämnden Laholmsbuk-
tens VA ansvarar för VA-försörjningen 
inom Halmstads och Laholms kommuner. 
Huvudmannaskapet och ägandet av de 
allmänna Va-anläggningarna ligger dock 
kvar hos respektive kommun. Enligt sam-
verkansavtalet mellan kommunerna ska 
nämnden finansieras genom ersättningar 
från respektive huvudman som i sin tur 
grundar sig på avgifter som tas ut enligt 
antagen taxa i respektive kommun. 
 

Övriga gemensamma nämnder 
Tillsammans med övriga kommuner i 
länet och Region Halland ingår 
kommunen även i de gemensamma 
nämnderna Hemsjukvård och hjälpmedel 
och Patientnämnden Halland.  
 
Vidare har kommunen tillsammans med 
Halmstad-, Hylte- och Båstads kommuner 
inrättat en gemensam nämnd för 
samverkan inom 
överförmyndarverksamhet. Från och med 
2019 är även Båstad kommun med i den 
gemensamma nämnden. 
 
Sammanställd redovisning 
 
Allmänt 
Syftet med den sammanställda redovis-
ningen är att ge en samlad bild av verk-
samhet och ekonomisk ställning i kommu-
nen och bolagen. Den beskriver därmed 
kommunens totala ekonomiska åtagande. 
Resultaträkning, balansräkning, kassa-
flödesanalys och noter redovisas jämte 
kommunens räkenskaper.  
 
Laholms kommunkoncern består av kom-
munen och bolagskoncernen Laholmshem 
AB, som ägs till 100 procent av Laholms 
kommun. Koncernen Laholmshem AB be-
står, utöver moderbolaget, av de helägda 
dotterbolagen Kommunfastigheter i La-
holm AB och Fastighets AB Klarabäck i 
Laholm. Kommunfullmäktige har under 
hösten 2019 klassificerat detta som ett 
kommunalt bolag och ett dotterbolag till 
Laholmshem AB. 
 
Viktiga händelser under året 
Kommunfastigheter i Laholm AB har 
under året slutfört byggnationen av Glän-
ningeskolan samt en idrottshall i samma 
område för att bland annat betjäna skolans 
behov. Skolan startade inför höstterminen 
2019. Produktionen av bygget har skett 
med passivhusteknik för byggnaden och 
idrottshallen. Formen för entreprenaden 
har varit en så kallade partnering. Detta 
projekt är det absolut största åtagande 
kommunkoncernen har tagit beslut om. 
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Ekonomisk översikt  
Kommunens och bolagens sammantagna 
resultat uppgick till 16,5 mkr vilket är en 
försämring med 11,4 mkr i förhållande till 
år 2018. Resultatförsämringen kan i hu-
vudsak härledas till att kommunens 
resultat har försämrats med 9,9 mkr. 
Kommunens resultat uppgår till 14,1 mkr 
för 2019 före koncerninterna elimine-
ringar. 
 
I nedanstående diagram redovisas såväl 
kommunkoncernens resultat i den sam-
manställda redovisningen som kommu-
nens resultat under de senaste fem åren. 
 

 
 
Bolagskoncernen redovisade ett överskott 
om 4,7 mkr. I resultatet för 2019 återfinns 
inga större anmärkningsvärda poster. Det 
slutliga resultatet förbättrades med 2,3 
mkr i förhållande till 2018.  
 
Kommunkoncernens totala tillgångar upp-
går till 2 985,2 mkr, vilket är en ökning 
med 318,3 mkr sedan föregående år. Cirka 
86,3 procent utgörs av anläggningstill-
gångar, siffran för 2018 uppgick till 85,9 
procent. 
 
De materiella anläggningstillgångarna i 
form av fastigheter, anläggningar och in-
ventarier, exklusive pågående projekt, 
uppgår till 2 462,6 mkr. Dessa fördelas på 
olika typer av tillgångar enligt följande di-
agram. 
 
 
 
 
 

 
Kommunkoncernens samtliga långfristiga 
skulder uppgår till 1 502,6 mkr, vilket är 
en ökning med 300,0 mkr i förhållande till 
2018. Av skulderna är 1 417,0 mkr 
externa låneskulder till kreditinstitut. 
Bolagen har ökat sin skuldsättning med 
290,0 mkr. 
 
I nedanstående diagram framgår att den 
gemensamma skuldsättningen i form av 
externa lån numera i sin helhet är att hän-
föra till bolagen. Därmed är också 
soliditeten för kommunkoncernen 
betydligt lägre än för enbart kommunen. 
Kommunfastigheter AB har dessutom 
koncerninterna lån om 187,0 mkr från 
kommunen. 
 

 
 
Nyckeltal 
 2017 2018 2019 
Soliditet (procent)    
Koncernen 42,7 37,1 33,9 
Kommunen 65,6 65,8 65,0 
Rörelsekapital (mkr)    
Koncernen -30,4 21,2 66,7 
Kommunen 151,9 52,1 119,9 
Låneskuld (mkr)    
Koncernen 757,0 1 127,0 1 417,0 
Kommunen 0,0 0,0 0,0 
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Uppföljning av finansiella 
mål och god ekonomisk 
hushållning 

 
Allmänt 
Kommunfullmäktige har fastställt rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning en-
ligt kommunallagen. Begreppet god eko-
nomisk hushållning ska beakta både det 
finansiella perspektivet samt verksam-
hetsperspektivet. Enligt dessa ska kom-
munens ekonomiska planering präglas av 
långsiktig god ekonomisk hushållning 
som ytterst syftar till att varje generation 
själv måste bära kostnaderna för den ser-
vice som den konsumerar.  
 
Verksamheternas mål och krav på am-
bitionshöjningar måste underordnas de 
samlade ekonomiska förutsättningarna. 
Detta kräver omprövningar och priorite-
ringar för att möjliggöra omfördelningar 
av resurser mellan verksamheter. 
 
Med hjälp av de finansiella målen kan det 
avgöras om kommunens finansiella ställ-
ning utvecklas på ett sätt som är förenligt 
med god ekonomisk hushållning. Dessa 
blir samtidigt styrande för vad kommunen 
långsiktigt vill uppnå ifråga om förmö-
genhetsutveckling, vad den löpande verk-
samheten kan kosta och vilka resultat-
nivåer som krävs. 
 
Finansiella mål 
Utöver kommunens egna antagna finansi-
ella mål så reglerar kommunallagen det så 
kallade balanskravet. Balanskravet inne-
bär att kommunen ska redovisa högre in-
täkter än kostnader för räkenskapsåret. 
Kommunallagen beskriver också att ba-
lans mellan intäkter och kostnader inte är 
tillräckligt för att utvärdera god ekono-
misk hushållning. För att kommunen ska 
upprätthålla en god balans måste kommu-
nen redovisa positiva resultat för att inte 
urholka det egna kapitalet i balansräk-
ningen. 
 

Budgeten för 2019 innehöll två finansiella 
mål. Målen ska följas upp och utvärderas i 
delårsrapporten och årsredovisningen. 
 
Resultatmålet beskriver en acceptabel nivå 
på överskottet från den löpande verksam-
heten och tar sikte på genomsnittet under 
de 3 senaste åren. Ett överskott i verksam-
heten skapar förutsättningar för att lång-
siktigt finansiera ny- och reinvesteringar 
och kommunens pensionsåtaganden. 
Dessutom utgör det en beredskap för 
oförutsedda kostnader. 
 
Soliditeten, det vill säga eget kapital i för-
hållande till totala tillgångar, är ett veder-
taget mått för att beskriva långsiktig betal-
ningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun 
har desto större är det finansiella hand-
lingsutrymmet. 
 
Resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utfall 

Genomsnittet av utfallen åren 2017, 2018 
och 2019 uppgår till 1,7 procent. Målet i 
den del som avser det genomsnittliga re-
sultatet under de tre senaste åren uppfylls 
således inte fullt ut. 
 
2019 års utfall uppgick till 1,0 procent. 
Inget resultat under något av åren har un-
derstigit 1,0 procent.  
 
Soliditet 
 

 
 
 
 
 
Utfall 

Soliditeten, inklusive pensionsförpliktel-
serna, uppgick 2019 till 31,1 procent, vil-

Kommunens resultat ska uppgå till 
minst 2,0 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning 
under en rullande treårsperiod. Resul-
tatet får dock inte understiga 1,0 pro-
cent ett enskilt år i perioden. 

Kommunens soliditet, inklusive samt-
liga pensionsförpliktelser, ska för varje 
enskilt år öka. 
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ket är en ökning med 2,4 procentenheter i 
förhållande till föregående år. Genom 
denna ökning uppfylls detta finansiella 
mål. 
 
Orsaken till att soliditeten ökar är att de 
pensionsförpliktelser som redovisas som 
ansvarsförbindelse sjunker. 
 
Soliditeten, exklusive pensionsförpliktel-
serna, sjönk däremot med 0,3 procenten-
heter. 
 
Finansiella mål i jämförelse med 
andra kommuner 
Nedan i tabellerna speglas kommunens 
utveckling i jämförelse med andra kom-
muner gällande de finansiella målen. 
 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 

% 2016 2017 2018 

Laholm 25,7 27,0 28,6 

Hallands läns kommuner 26,8 28,6 28,4 

Riket 24,2 25,6 26,0 
Pendlingskommun nära 
större stad 12.8 15.9 16.7 

    
Soliditet kommun, (%) 

% 2016 2017 2018 

Laholm 68,2 65,6 65,3 

Hallands läns kommuner 53,7 53,6 51,4 

Riket 46,0 45,3 43,9 
Pendlingskommun nära 
större stad 47.8 47.6 45.8 

     
Årets resultat/skatte och statsbidrag 

% 2016 2017 2018 

Laholm 2,4 2,2 1,8 

Hallands läns kommuner 3,7 3,8 1,5 

Riket 4,1 4,3 2,5 
Pendlingskommun nära 
större stad 3.1 3.0 1.1 
 
Laholmshems finansiella mål 
Laholms kommun har via ägardirektiv 
fastställt vilka finansiella mål bolaget ska 
förhålla sig till. 
 
Bolaget ska under varje given rullande 
treårsperiod eftersträva att uppnå en 

genomsnittlig direktavkastning 
motsvarande 4,0 procent. 
 
Definitionen på direktavkastningen är 
bruttovinsten / marknadsvärdet av 
fastigheterna. Värdet anges i bolagets 
årsredovisning.  
 
Laholmshem ska även långsiktigt arbeta 
för att minska kommunens risktagande 
som ägare. Bolagets egna kapital i 
relation till bolagets balansomslutning ska 
successivt öka så att soliditeten uppgår till 
minst 12,0 procent. 
 
Utfall 

Direktavkastningen uppgick 2019 till 4,0 
procent, vilket är en minskning med 0,4 
procentenheter i förhållande till 
föregående år. Dock uppgår det till fyra 
procent. Avkastningsmålet under en 
rullande treårsperiod uppgår till 4,2 
procent. 2017, 4,2 procent, 2018 4,4 
procent och 2019 till 4,0 procent. Genom 
denna ökning uppfylls detta finansiella 
mål. 

 
Utfall 

Soliditeten uppgick 2019 till 14,7 procent, 
vilket är en ökning med 0,2 
procentenheter i förhållande till 
föregående år. Genom denna ökning 
uppfylls detta finansiella mål. 
 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s 
finansiella mål 
Laholms kommun har via ägardirektiv 
inte fastställt något finansiellt mål för bo-
laget då detta bedrivs utifrån kommunal-
lagen och självkostnadsprincipen. 
 
Ägardirektiven framhåller dock att verk-
samheten ska bedrivas utifrån affärsmäss-
ig och långsiktiga ekonomiskt hållbara 
principer med en självkostnadsbaserad 
hyressättning. De affärsmässiga riskerna 
ska begränsas.  
 
Sammantagen bedömning 
Laholms kommun ekonomiska hushåll-
ning framstår ur ett finansiellt perspektiv 
till ganska god. Kommunen har en relativt 
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stark balansräkning, tillgångarna är stora 
och inga lån finns.  
 
Jämför vi Laholm med andra kommuner 
kopplade till kommunens finansiella mål 
kring resultat och soliditet står kommunen 
sig ganska väl historiskt sett.  
 
Analyseras resultatmålet uppnår också 
kommunen en tillfredställande nivå över 
tid. Historiskt är kommunens resultat 
lägre än både rikets- och de Halländska 
kommunerna. I resultatmålet ingår vinster 
från exploateringsverksamheten, där 
Laholm inte har haft några större över-
skott att intäktsföra under åren. 
 
God ekonomisk hushållning för 2019 gäl-
lande de finansiella målen uppfylls endast 
soliditetsmåttet. Resultatmålet uppgår 
endast till 1,0 procent för ett enskilt år och 
1,7 procent över en rullande treårsperiod, 
detta är inkluderat värdepapper och 
realisationsvinster. Så sammantaget anses 
inte de finansiella målen för 2019 vara 
tillfyllest.  
 
Måluppfyllelsen sett till kommunfullmäk-
tiges antagna målstyrning måste beaktas 
som låg. Kommunfullmäktige har antagit 
fem resultatmål för verksamheten varav 
två anses som ej uppfyllda och tre som att 
kommunen är på rätt väg. I denna analys 
måste också beaktas att kommunen med 
målstyrningsarbetet också ser detta ur ett 
längre perspektiv än ett enskilt år. 
 
Sammanvägs dessa två delar, de 
finansiella samt de verksamhetsspecifika 

kan dock sägas att kommunen inte har 
bedrivits kostnadseffektivt och ändamåls-
enligt under det enskilda året. 
 
Jämförs kommunen över tid kan ändå 
konstateras att kommunens verksamhet 
har bedrivits kostnadseffektivt och med 
en god kvalitet. 
 
Analyseras Laholmshem så har bolaget 
haft en tillräckligt god direktavkastning 
enligt förutsättningarna från kommun-
fullmäktiges ägardirektiv. Direktavkast-
ningen har under en rullande treårsperiod 
varit tillräckligt god. Snittet för senaste 
perioden uppgår till 4,2 procent och 
soliditeten har under perioden 2017-2019 
uppgått till över 14,0 procent under alla 
åren. 

 
Helhetsbedömningen för Laholms kom-
mun och kommunkoncernen ger ändå en 
bedömning att god ekonomisk hushåll-
ning råder. Analyseras det enskilda året 
får 2019 beaktas som ganska svagt både 
gällande ett av kommunens två finansiella 
mål samt målstyrningens fem verksam-
hetsmål.  
 
Analyseras istället god ekonomisk 
hushållning övertid har resultaten 
historiskt varit goda med undantag för 
2019, soliditeten ligger fortsatt på en hög 
nivå jämfört med andra kommuner vilket 
kan motivera att kommunens ekonomi får 
anses som relativt stark och att god 
ekonomisk hushållning råder. 
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Uppföljning av gemensamma resultatmål 2019 
 

Kommunfullmäktige fastställde under 2015 
vision och tolv inriktningsmål för fyra år 
framåt under. Utifrån dem har kommunsty-
relsen prioriterat fem inriktningsmål för 
vilka fullmäktige har beslutat fem gemen-
samma resultatmål för nämnderna att kraft-
samla kring. 
 
Sammanfattande prognos för målupp-
fyllelse 
Den sammanfattande bedömningen för de 
fem gemensamma resultatmålen är att kom-
munen är på rätt väg när det gäller målen 
Barn och ungas psykiska hälsa ska förbätt-

ras, Fler företagsetableringar och fler 

människor i arbete och Folkhälsan förbätt-

ras och tryggheten ökar i kommunen. Må-
len Det är fler som trivs och vill leva och bo 

i Laholm och Fler behöriga till gymnasiet 

och har förutsättningar för högre studier 

uppnås inte under 2019. 
 
En generell reflektion är att nämnderna är 
på rätt väg när det gäller att se vilka effekter 
som behöver fokus för att verksamheterna 
ska arbeta mot ökad måluppfyllelse. Sam-
verkan mellan nämnderna är på god väg ge-
nom presidiesamverkan och en lednings-
struktur för arbete i målområdena. Med 
ännu tydligare samverkan och en långsik-
tighet i kommens arbete med de gemen-
samma resultatmålen kan vi bli ännu bättre 
på att hitta åtgärder och förbättringar som 
ger rätt effekt på måluppfyllelse.

 
Förklaring färgerna i prognosen för måluppfyllelse 

Grön – uppnås  
Gul – vi är på rätt väg 
Grön – uppnås ej 

 
Färgerna är för att visa uppföljning kommunens egna mål. Dessa är inte kopplade till färgerna 
i nyckeltalstabellerna som visar jämförelse med andra kommuner vilket förklaras nedan. 
 

Målområde Mål Uppföljning 

1. Barn och unga Barn och ungdomars psykiska hälsa ska förbättras Gul 

2. Hållbar tillväxt Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm. Röd 

3. Utbildning, näringsliv 
och företagsamhet 

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre 
studier 

Röd 

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete. Gul 

4. Trygg välfärd Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen. Gul 
 

 
Förklaring av färgerna för nyckeltalen 

Huvuddelen av nyckeltalen till de gemensamma resultatmålen hämtas från Kolada 
(www.kolada.se) där jämförelse med andra kommuner kan göras. 
 
Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller 
dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada. där förklaringar finns.  
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Målområde 1 – Barn och unga 
 
Inriktningsmål 1.2 är prioriterat under 2019
 
Barn och unga ska ges förutsättningar för 
en bra start i livet med tidiga insatser och 
stöd till föräldrar utifrån individuella be-
hov och barnens bästa ska genomsyra all 
planering. 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 
är att vi vill att färre barn och unga ska 
hamna i utanförskap.

 
Gemensamt resultatmål inom Barn och unga  

Barn och ungdomars psykiska hälsa ska förbättras 
 
 
Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse
 

Bedömningen är att kommunen är på 
rätt väg mot målet. Många bra insatser görs 
och planeras i samverkan mellan nämnder-
nas verksamheter för att barn och ungas 
psykiska hälsa ska förbättras framöver. 
Trenderna är positiva eller oförändrade för 
målsatta nyckeltal. Många av nyckeltalen 
att följa är dock negativa vilket nämnderna 
behöver analysera i planeringen framåt. 
 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämn-
den och socialnämnden samverkar i pro-
jektet Människan bakom uniformen. Syftet 
är att ge ungdomarna insyn och förståelse 
för olika samhällsstödjande yrken och att 
skapa ökad trygghet och förståelse mellan 
grupperna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har reviderat 
resursfördelningsmodellen i syfte att öka 
likvärdigheten och fördela resurser utifrån 
barns och elevers olika förutsättningar och 
behov. 
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetar med 
”Välmående ger resultat” i förskolan för att 
utveckla förskolans vardag att bli en stöd-
jande och främjande fysisk och psykosocial 
miljö för hälsa och lärande. 
 

I barn- och ungdomsnämnden utvecklas 
metoder och kunskaper kontinuerligt i före-
byggande och främjande syfte genom att 
använda elevhälsans kompetens. Åtgärder 
och insatser sätts in så tidigt som möjligt för 
att öka barns och elevers måluppfyllelse.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden samver-
kar med övriga hallandskommuner och 
Region Halland för att fånga den ökade 
psykiska ohälsan bland barn och unga. På 
Osbeckgymnasiet har elevcoach och social-
pedagog tillsats vilket har lett till att närva-
ron bland elever har ökat och elever i ”risk-
gruppen” har fångats in. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsam-
mans med kommunstyrelsen tagit fram ett 
arbetssätt som innebär barn och unga är in-
volverade i samhällsbyggnadsprocessen. 
 
Socialnämndens största möjlighet att göra 
skillnad för barn och ungas psykiska hälsa 
är att kunna utveckla det hälsofrämjande ar-
betet på generell nivå genom till exempel 
öppna förskolor, utökat föräldrastöd, sam-
verkan generellt med MVC och BVC, ökad 
samhandling med förskola/skola för tidig 
upptäckt och identifiering av riskgrupper 
som till exempel ”Börja Prata” i alla 5:e 
klassare regelmässigt och kommunövergri-
pande ANDTS-arbete. 
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För att stärka familjer och nätverk kring 
barn samt för att minska familjehemsplace-
ringar arbetar sociala verksamheten med 
metoden ”Signs och safety”. 
 
Socialnämnden bedriver friskvårdsarbete 
för barn med fetman i samverkan med Reg-
ion Halland, barn- och ungdomsnämnden, 

kultur- och utvecklingsnämnden samt med 
föreningslivet. Hittills har 49 barn ingått i 
friskvårdsgrupper. 
 
 

 

Målsatta nyckeltal 
 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Andelen unga i åk 8 som bedömer sin psykiska 
hälsa som mycket bra eller ganska bra, (%) 

Ökning 37,1 
40,8 

- 43,3 
29,0 

-1 - 

Andelen unga i åk 2 på gymnasiet som bedömer 
sin psykiska hälsa som mycket bra eller ganska 
bra, (%) 

Ökning 35,6 
43,0 

- 25,8 
46,4 

-1 - 

Andel elever med skolnärvaro som är lägre än 80 
procent (%) 

Minsk-
ning 

- - - 12,42 - 

Andelen ungdomar 0-12 år som inte kommit till-
baka inom ett år efter avslutad insats/utredning, 
(%)  

Ökning 79 71 85 81 Positiv 

Andelen ungdomar 13-20 år som inte kommit till-
baka inom ett år efter avslutad insats/utredning, 
(%) 

Ökning 74 93 82 92 Oför-
ändrat 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Alla aktualiseringar 0-20 år, både ansökningar och anmäl-
ningar 

902 831 964 1 359 Ökande 

Barn/unga 0 – 20 år som varit föremål för individuellt be-
hovsprövade insatser, andel (%) 

73,6 - - - - 

Barn/unga 13 – 20 år som varit föremål för individuellt be-
hovsprövade insatser, andel, (%) 

2,6 - - - - 

Andel elever i åk 8 som någon gång har använt narkotika, 
(%) 

1 
(2012) 

1,2 
(2016) 

2,4 -1 Negativ 

Andel elever i åk 8 som någon gång eller några gånger i 
månaden dricker alkohol, (%) 

- 6,6 
(2016) 

10,4 -1 - 

Andel elever i åk 8 som svarat ja på frågan "Får du dricka 
alkohol för dina föräldrar?", % 

9 
(2012) 

4,1 
(2016) 

7,5 -1 Positiv 

Antal placerade barn och ungdomar (fam.hem alt institut-
ion) 

153 134 84 44 Mins-
kande3 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? På-
verkan. 18-24 år (55 är godkänt) 

43 
(2013) 

39 
(2015) 

44 
(2017) 

25 Negativ 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? För-
troende. 18-24 år (55 är godkänt) 

52 
(2013) 

47 
(2015) 

27 
(2017) 

23 Negativ 

Jag upplever att mitt barn får det stöd han/hon behöver 
(Särskilt stöd, vårdnadshavare) F-klass, Åk 1-9. Ja, andel 
(%) 

66 - 79 
51 

- - 

Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kun-
skapskraven (Anpassning efter elevens behov, vårdnads-
havare), stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra, 
andel (%) 

85 - 83 814 Negativ 

Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på 
mitt barns skola (Elevhälsa, vårdnadshavare), stämmer helt 
och hållet och stämmer ganska bra, andel (%) 

61 - 57 -5 - 

Antal 3 - 5 samtal, familjeenhetens förebyggande service-
samtal 

39 37 18 30 Mins-
kande 
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Antal barn som gått i friskvårdsgrupp, Projekt barnfetma/fö-
rebyggande 

- - 32 49/27 - 

Föräldrar som deltagit i föräldrautbildning (ABC; Connect, 
Älskade barn) 

60 115 10 18 Mins-
kande 

1) LUPP-enkät görs vartannat år (2016, 2018) 
2) Mycket osäkra siffror 
3) Anledningen till minskat antal placeringar beror på ensamkommande, som vi haft kostnadstäck-

ning för via Migrationsverket. Övriga placeringar har ökat. 
4) Egen mätning BUN (2019) 
5) Skolinspektionens enkät görs vartannat år (2016, 2018) 

 
Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 
 
 

Målområde 2 – Hållbar tillväxt 
Inriktningsmål 2.2 är prioriterat under 2019
 
Laholm ska ha en samhällsbyggnad som 
bygger på hållbar tillväxt för en levande 
landsbygd, en stadskärna för boende, han-
del och mötesplatser samt en utveckling 
av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva 
och differentierade boendeformer och in-
bjudande offentliga miljöer. 

Syftet med kommunstyrelsens priorite-
ring under 2019 är fler ska se Laholm som 
en attraktiv boendeort. Det ska finnas bo-
endeformer för alla åldrar och alla behov. 
Livskvalitet skapas med ett helhetsper-
spektiv och med invånarnas behov i fokus.

 
 
Gemensamt resultatmål inom Hållbar tillväxt  

Det är fler som trivs och fler vill leva och bo i Laholm 
 
 
Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse

Målet nås inte 2019. Folkmängden 
ökar men många trender pekar på fel håll. 
De flesta av nyckeltalen med negativa tren-
der kommer från medborgarundersök-
ningen som är en attitydundersökning. Be-
tygen för verksamheterna är i många delar 
godkänt, men nämnderna behöver ta de ne-
gativa trenderna på allvar och analysera or-
saker till dessa i kommande planering. 
 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Synpunkter från invånare om hur man vill 
att bygden ska utvecklas samlas in via bya-
lagsträffar. Samhällsbyggnadsprocessen 
kartläggs för ökad kvalitet och effektivitet i 

processen. Flera projekt pågår för ökad at-
traktivitet för invånare och besökare, bland 
annat centrumutveckling Skummeslövs-
strand, ombyggnad vid Laholms järnvägs-
station för förbättrad möjlighet till arbets- 
och studiependling och nytt insamlingssy-
stem för hushållssopor, nu även för fritids-
hushåll. 
 
Barn- och ungdomsnämnden bidrar till må-
let genom att arbeta för att tillgodose invå-
narnas behov av förskoleplats och att säker-
ställa effektiv organisation och framtida ka-
pacitet av kommunens skolor. 
 

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Kultur- och utvecklingsnämndens bidrag 
till måluppfyllelse är bland annat satsningar 
inom kulturskolans utbud för att öka antalet 
elever, cykelturism och kompetensutveckl-
ingsprojekt för besöksnäringen. Självser-
vice till stadsbiblioteket och alla filialer är 
upphandlad och meröppna bibliotek i 
Knäred och Våxtorp är exempel på andra 
insatser.  
 
Kommunen prioriterar detaljplaner utifrån 
antal bostäder, antal arbetstillfällen och 
störst samhällsnytta. Av de planer som vun-
nit laga kraft under året möjliggörs fyra nya 
förskoleavdelningar, ca 68 bostäder främst 
i form av lägenheter samt centrumverksam-
het. 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en 
satsning inom bygglovsområdet för förbätt-
rad service till invånare och företagare. 
 
Fördjupad översiktsplan för kusten pågår 
och nästa steg är att beskriva en vision för 
kusten år 2040. 
 
Socialnämnden vill se att samhällsplane-
ringen leder till ökad inkludering och 
mångfald och att det byggs tillgängliga hy-
reslägenheter på alla orter i kommunen. 
Samhällsplaneringen ska också bidra till 
ökad hälsa och ökad jämställdhet. 
 

 
Målsatta nyckeltal 

 
Målvärde 

2019 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

NRI Helhet – Nöjd region-index (55 är godkänt) Ökning 61 
(2013) 

61 
(2015) 

60 
(2017) 

57 Negativ 

Folkmängd Ökning 24 664 25 148 25 491 25 903 Positiv 
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått 
plats på förskola på önskat placeringsdatum, me-
delvärde, Laholm* 

0 44 36 40 44 Negativ 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019  

Trend 

Flyttningsnetto (skillnaden mellan antalet inflyttade och ut-
flyttade personer) 

464 492 294 389 Mins-
kande 

Invånarnas rekommendationsbenägenhet av Laholm som 
boendeort till vänner och bekanta, skala: 0-100 

66 
(2013) 

66 
(2015) 

64 
(2017) 60 Negativ 

Antal tillfällen med invånardialog - - -   
Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? På-
verkan. (55 är godkänt) (Nöjd inflytande-index, påverkan) 

42 
(2013) 

42 
(2015) 

39 
(2017 

34 Negativ 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? 
Helhetsbedömning (55 är godkänt) 

61 
(2013)  

61 
(2015) 

60 
(2017) 

48 Negativ 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? 
Förskolan (55 godkänt) 

68 
(2013) 

66 
(2015) 

67 
(2017) 

64 Negativ 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? 
Grundskolan (55 godkänt) 

63 
(2013) 

61 
(2015) 

60 
(2017) 

57 Negativ 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? 
Gymnasieskolan (55 godkänt) 

59 
(2013) 

59 
(2015) 

62 
(2017) 

58 Negativ 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? 
Äldreomsorgen (55 godkänt) 

55 
(2013) 

57 
(2015) 

56 
(2017) 

51 Negativ 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolk-
ningen (%) 

31,1 66,1 72,6 - Positiv 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd 
av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv. 

16,5 
(2015) 

34 34 - Positiv 

Handläggningstid för bygglov från komplett ansökan till be-
slut (veckor) 

- - - 17 - 

Antal beviljade bygglov för nybyggnation av enbostads-
hus/fritidshus/flerbostadshus 

43/19/6 51/11/11 56/23/14 46/25/8 Positiv 

Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 1,7 4,2 - - - 
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inv. (2015) 
Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, an-
tal/1000 inv. 

6,2 
(2015) 

8,2 - - - 

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 117 115 119 - Positiv 
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, an-
tal/1000 inv. 

0,0 2,8 1,8 - Positiv 

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. 1,1 2,7 2,5 - Positiv 
Aktivitetsbidrag, flickor, (kr) 359 931 510 873 407 834 418 899  
Aktivitetsbidrag, pojkar, (kr) 605 301 859 127 658 193 644 040  
Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter (55 är godkänt) 59 

(2013) 
59 

(2015) 
59 

(2017) 
57 

 
Negativ 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av in-
vånare 7-15 år, (%) 

11 
(2015) 

12 
(2016) 

11 
(2017) 

14 
(2018) 

Positiv 

 
Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 
 
 
Målområde 3 – Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
Inriktningsmål 3.1 – prioriterat under 2019
 
Laholms kommun ska erbjuda förskolor 
och skolor med hög kvalitet som ger goda 
kunskaper och möjligheter för fortsatt ut-
veckling. 
 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 
fler ska vara behöriga till gymnasiet och ha 
förutsättningar att gå högre studier, vilket 
ska leda till konkurrenskraftiga invånare 
med hög anställningsbarhet.

 
Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företag-
samhet 

 

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier. 
 
 
Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse
 

Målet nås inte under 2019. Alla mål-
satta nyckeltal pekar på fel håll. Många bra 
utvecklingsinsatser pågår dock i nämnder-
nas verksamheter, men det är i vissa fall 
svårt att avgöra om alla insatserna syftar till 
att förbättra måluppfyllelse. 
 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyl-
lelse genom att räddningstjänsten undervi-
sar 90 elever i risk- och säkerhetsutbildning 
samt genom att erbjuda frukost till gymna-
sieelever och två lunchalternativ till högsta-
diet.  

 
Genom projekt From Great To Excellent 
samarbetar barn– och ungdomsnämnden 
med kultur- och utvecklingsnämnden för 
ökad måluppfyllelse. Utöver detta pågår 
flera utvecklingsinsatser inom barn- och ut-
bildningsnämnden verksamhet. Bland an-
nat revideras det systematiska kvalitetsar-
betet så att rektors analys av måluppfyllelse 
och närvaro bildar ett underlag för analys 
på huvudmannanivå. Rutiner för uppfölj-
ning av närvaro har reviderats i syfte att öka 
skolnärvaron.  
 

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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För att öka likvärdigheten i kommunens 
skolor fördelas resurserna utifrån respek-
tive skolas utmaningar och förutsättningar. 
 
Skolverkets ”Specialpedagogik för lä-
rande” har genomförts flera skolor i syfte 
att alla barn ska utvecklas så långt som möj-
ligt, med miniminivå att alla ges gymnasie-
behörighet. För att skapa kontinuitet i ele-
vers lärande skapas en gemensam rutin för 
överlämningar, inklusive fristående verk-
samheter. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden samver-
kar med barn- och ungdomsnämnden och 
socialnämnden i syfte att antalet ungdomar 
i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) ska 
minska. 
 
Fler invånare har fått studie- och yrkesväg-
ledning i rätt tid vilket har gett förutsätt-
ningar för att nå gymnasiebehörighet och 

högre studier. Elever inom IM (Introdukt-
ionsprogrammet) har kommit närmare 
gymnasiebehörighet och fått ökad motivat-
ion till högre studier genom möjlighet till 
praktik och testa olika yrken inom Jobbcen-
ters verksamhet. 
 
Socialnämnden bidrar till måluppfyllelse 
genom att stärka de familjehemsplacerade 
barnens skolgång tillsammans med barn- 
och ungdomsnämnden. Andra projekt som 
socialnämnden gör tillsammans med barn- 
och ungdomsnämnden är ”Börja prata” som 
syftar till att stimulera 5:e-klassare till att 
börja prata om psykisk ohälsa. Ytterligare 
ett projekt för ökad skolnärvaro och ökad 
psykisk hälsa är Dans för hälsa som genom-
förs i samverkan med Barn -och ungdoms-
nämnden.

 
 
Målsatta nyckeltal 

 
Målvärde 

2019 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Andel elever som har godtagbara kun-
skaper i läsförståelse, årskurs 1 (%) 

Ökning 92 85 90 
Sv 95 

Sva 59 

83 
Sv 92 

Sva 47 

Negativ 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del-
prov som klarat alla delprov för ämnespro-
ven i Sv och Sv2, hemkommun, genom-
snittlig andel (%) 

Ökning 69 76 67 69 Negativ 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del-
prov som klarat alla delprov för ämnespro-
ven i Matematik, hemkommun, genom-
snittlig andel (%) 

 59 63 58 57 Negativ 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
svenska inkl. svenska som andraspråk, 
hemkommun, andel (%) 

Ökning 89 92 83 86 Negativ 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, hemkommun, andel (%) 

Ökning 74 71 75 64 Negativ 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel (%) 

Ökning 87 82 86 76 Negativ 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-
, humanistiska och samhällsvetenskaps-
programmen, hemkommun, andel (%) 

Ökning 80 80 82 73 Negativ 

Gymnasieelever som uppnått grundläg-
gande behörighet till universitet och högs-
kola inom 3 år, högskoleförberedande pro-
gram, hemkommun, andel (%) 

Ökning 79,4 85,2 75,8 81,4 Negativ 
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Nyckeltal att följa 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Meritvärde åk 9, (2017) (7 ämnen) 
(exklusive okänd bakgrund) 

211 218 239 209 Negativ 

Antal elever som skrivs in på Osbecksgymnasiets 
programinriktat individuellt val (IMRO) och prepa-
randutbildning (IMPRED), som går vidare till nation-
ellt program under året. Inskrivna elever höstterminen 
2017, åk 1 är 12 st. (inskrivna/gått vidare) 

- 12/3 29/2 13/3 Ökning 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hem-
kommun, genomsnitt  

14,1 14,1 14,2 14,1 Oföränd-
rat 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behö-
righet till universitetet och högskola inom 3 år, hem-
kommun, andel (%)  

58 58 46 50 Negativ 

Godkända betyg som ingår i grundläggande högsko-
lebehörighet på vuxenutbildningen, andel (%) 

- 47 - 62 - 

Andel deltagare som avslutats från JobbLaholm till 
studier, (%) 

17 13 11 15 Positiv 

Matsvinn skola, genomsnittlig andel (%) 
 

19,7 15,6 15,0 15,4 Positiv 

 
Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 
 

Inriktningsmål 3.3 är prioriterat under 2019
 
Laholms kommun ska främja näringslivsut-
vecklingen för fler och växande företag. Vi 
ska stimulera nya etableringar inom han-
dels- och tjänstesektorn samt besöksnä-
ringen. 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 
under 2019 är att vi vill se fler etableringar 
och fler människor i sysselsättning.

 
Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företag-
samhet 

 

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete 
 
 
Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse

 
 Bedömningen är att kommunen är på 
rätt väg mot måluppfyllelse. Många bra ut-
vecklingsinsatser pågår och det finns positiva 
trender. Ett exempel är ej återaktualiserade 
vuxna personer med försörjningsstöd som 
inte kommit tillbaka inom ett år där resultatet 
gått från 74 procent 2018 till 96 procent 2019. 
Trenden har även vänt från negativ till positiv 
för nyanländas etablering (sett på tre år). 
 
 

Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

En aktiv införsäljning av ledig mark har in-
neburit flertal reservationsavtal som inom 
två till fem år ger 300-700 nya jobb. Projekt 
Förbättrat företagsklimat genomförs i sam-
verkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden vilket syftar till en 
förbättrad dialog, ökad förståelse, snabbare 
och enklare handläggning vilket kommer 
att bidra till ett förbättrat företagsklimat. 
 

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Utveckling av handeln genom skapande av 
tillfälliga mötesplatser i stadskärnan pågår i 
syfte att öka attraktiviteten för Laholm och 
en ökad omsättning för handeln. 
 
I kultur- och utvecklingsnämnden pågår 
flera utvecklingsprojekt som syftar till 
måluppfyllelse. Exempel på detta är gymn-
asial lärlingsanställning, ny utbildning 
inom vuxenutbildningen, förändrat arbets-
sätt inom TeknikCollege för ökade tillgång 
till arbetsplatsförlagda platser och praktik-
platser i samverkan mellan företagen och 
utbildningen och översyn av daglig verk-
samhet. 
 

Nytt arbetssätt för invånare som söker eko-
nomiskt bistånd och står till arbetsmark-
nadens förfogande i samarbete med social-
nämnden ger ökade förutsättningar för egen 
försörjning. Ytterligare utvecklingsinsatser 
är förändrat arbetssätt på JobbLaholm i 
syfte att fler personer ska komma i arbete 
eller studera. 
 
Andelen nyanlända som lämnat etable-
ringsuppdraget och börjat arbeta eller stu-
dera har ökat. Förbättrade språkkunskaper 
har lett till kortare väg mot arbete och egen 
försörjning. 
 

 
 
Målsatta nyckeltal 

 
Målvärde 

2019 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Nyregistrerade företag helårsprognos uti-
från första halvåret, antal/1000 invånare Ökning 4,9 6,2 4,3 - - 

Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i 
konjunkturberoende program, andel av 
bef (%) 

Minsk-
ning 6,8 6,8 6,1 6,5 Positiv 

Öppet arbetslösa + i program i dec 18-24 
år, andel (%) 

Minsk-
ning 11,9 9,1 8,6 9,6 Negativ 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  
Därav flyktinghushåll Minsk-

ning 
524 
34 

469 
43 

445 
110 

453 
78 

Minsk-
ning 

Ökning 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera (status efter 90 da-
gar), andel (%) 

Ökning 37 31 34 37 Positiv 

 

Nyckeltal att följa 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

88 87 74 96 Positiv 

Andel elever som genomfört PRAO i årskurs 8 under 
2019 (%) 

- - - Vt 98,6 
Ht 98,9 

- 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmark-
naden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hem-
kommun 

34 
(2015) 

38 (2016) 44 
(2017) 

v 20 - 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter 340 000 550 000 729 200 689 000 Ökande 
Reserverad mark för verksamheter, kvm - - 430 000 450 000 - 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, index (1-5) 4,0 3,8 3,5 3,5 Svagt 

negativ 
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI - - 68  - 
Praktikanter, personer som arbetstränar, språktränar i 
Laholms kommun. Andel (%) av totalt antal anställda 
årsarbetare (N00098) 

2,2 4,1 6,6 - - 

Demografisk försörjningskvot, kommun 0,88 0,89 0,92 - - 
Antal nya fysiska etableringar - 5 - - - 
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Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 
 
 
 

Målområde 4 – Trygg välfärd 
Inriktningsmål 4.1 är prioriterat under 2019
 
Vi ska, i samverkan med andra, arbeta 
för att vara en kommun som ger invå-
narna goda förutsättningar för hälsa, 
trygghet och säkerhet. 

Syftet med kommunstyrelsens priorite-
ring under 2019 är att vi vill se positiva 
effekter inom hälsa, säkerhet och trygg-
het utifrån individens egen förmåga att 
skapa sig ett tryggt och självständigt liv.

 
Gemensamt resultatmål inom Trygg välfärd  

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen 
 
 
Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse 
 

 Bedömningen är att kommunen är på 
rätt väg mot måluppfyllelse. Det pågår 
många bra insatser för måluppfyllelse i 
samverkan mellan nämnderna. För nyckel-
talen är lika många trender negativa som 
positiva. 
 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Projektet Semi-fip, semiprofessionella in-
satspersoner som genomförs av kommun-
styrelsen tillsammans med socialnämnden 
går ut på att minska tiden från att en hjälp-
behövande ringer 112 till någon hjälpare är 
på plats. Trygghetsvandringar stärker den 
upplevda tryggheten. Med uppföljning av 
hur kommunens personal kör bil i tjänsten 
går vi mot ett lugnare körsätt som ökar 
tryggheten för personalen och förbättrar hur 
körningen upplevs av kommuninvånarna. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har satsat 
på utbildningar i säkerhet för personal på 
Campus Laholm, vilket leder till ökad 

trygghet hos eleverna i skolan. Planer, hal-
lar och utegym i kommunen har färdig-
ställts för ökad tillgänghet och möjlighet till 
aktiviteter. Badplatsen vid Glänningesjö är 
iordningställd med nytt hopptorn. En effekt 
av detta är nöjda invånare som har haft möj-
lighet att påverka utformningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden bidrar till 
målet genom att erbjuda gratis vattenprov 
av enskilda brunnar till dem som har barn 
under ett år. Samhällsbyggnadskontoret tit-
tar på sina arbetssätt för att nå fler målgrup-
per med information och inkludera kommu-
nens invånare i större utsträckning. Ökad 
delaktighet leder till ökat inflytande som i 
sin tur främjar förmågan att ta ansvar och 
ökar lusten att lära sig mer. Detta stärker re-
lationen mellan invånarna och kommunen 
och skapar förståelse och acceptans för be-
slut som fattas. 

Samhällsbyggnadskontoret har tillsam-
mans med nämnden utbildats i social håll-

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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barhet för att långsiktigt planera och för-
bättra villkoren för hälsa och trygghet i 
kommunen. 

Socialnämnden har utbildat i första hjälpen 
psykisk hälsa för tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa och minskad suicidrisk. Social-
nämnden arbetar med budgetrådgivning 
och skuldsanering i syfte att vända arbetet 
från reaktivt till proaktivt och jobba mer fö-
rebyggande såväl generellt som mot identi-
fierade riskgrupper för att minska den stora 

överskuldsättningen hos kommunens invå-
nare. Socialnämnden samarbetar med kul-
tur- och utvecklingsnämnden kring mål-
gruppen som uppbär försörjningsstöd i 
syfte att hjälpa fler personer i självförsörj-
ning och därigenom öka den psykiska häl-
san för vuxna och även för de barn som le-
ver i socioekonomiskt utsatta hushåll. 

 

 

 
 
Målsatta nyckeltal 

 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Jag känner mig trygg i området där jag 
bor, trygg och väldigt trygg, enkät Poli-
sen/Laholms kommun, andel (%), 

Ökning 85 87.6 90,8 85,6 Oför-
ändrad 

Jag känner mig trygg i Laholms kommun, 
trygg och väldigt trygg, enkät Polisen/La-
holms kommun, andel (%)  

Ökning 591 80,3 86,5 83,1 Positiv 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i 
sin kommun? Påverkan. Kvinnor. (55 är 
godkänt) 

Ökning 39 (2013) 44  
(2015) 

41 (2017) 36 Negativ 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i 
sin kommun? Påverkan. Män. (55 är god-
känt) 

 
Ökning 

44 (2013) 40 
(2015) 

37 (2017) 32 
 

Negativ 

Ohälsotal, dagar, kvinnor Minsk-
ning 37 34 32 30 Positiv 

Ohälsotal, dagar, män Minsk-
ning 23 21 20 19 Positiv 

Andelen unga i åk 8 som uppger att de 
sällan eller aldrig känner sig trygga i hem-
met (%) 

Minsk-
ning - 3,2 

(2016) 3,3 -2 - 

Andelen unga i åk 2 på gymnasiet som 
uppger att de sällan eller aldrig känner sig 
trygga i hemmet (%) 

Minsk-
ning - 6,1 

(2016) 0 -2 - 

Andel invånare 16-84 år med bra själv-
skattat hälsotillstånd kommun, kvinnor (%) 

Ökning 74 (2015) 74  
(2016) 71 - - 

Andel invånare 16-84 år med bra själv-
skattat hälsotillstånd kommun, män (%) 

Ökning 73 (2015) 73 
(2016) 76 - - 

1) Frågan annorlunda formulerad 2016: ”Jag känner mig trygg på alla platser i Laholm” 
2) LUPP-enkät görs vartannat år (2016, 2018) 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Invånarnas upplevelse av trygghet, kvinnor (55 är 
godkänt) 

46 
(2013) 

53 
(2015) 

49 
(2017) 

53 Oför-
ändrat 

Invånarnas upplevelse av trygghet, män (55 är god-
känt) 

50 
(2013) 

58 
(2015) 

54 
(2017) 

55 Mins-
kande 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar (%) 92 - 87 901 Negativ 

Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och på- 71 - 65 821 Positiv 
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verkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skolupp-
gifter, positiva svar, andel (%) 
Andel i 8 åk som uppger sig vara ganska eller mycket 
oroliga för föräldrarnas ekonomi (%) 

- 6,9 
(2016) 6,8 -2 - 

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och på-
verkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skolupp-
gifter, positiva svar, andel (%) 

47 - 52 541 Positiv 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar (%) 80 - 80 741 Negativ 

Gymnasieelever åk 2: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 90 - 84 -3 - 

Andel i 2 åk, gymnasiet, som uppger sig vara ganska 
eller mycket oroliga för föräldrarnas ekonomi, (%) - 36,5 

(2016) 9 -2 - 

Sjukpenningtal, kvinnor 14,9 12,7 12,8 - - 
Sjukpenningtal, män 6,7 5,9 5,6 - - 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%), Kvinnor 7,7 6,7 7,3 7,3 Negativ 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%), Män 3,0 3,1 3,9 3,8 Negativ 
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/ 100 000 inv 
 831 648 679 - - 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+, 1 år efter avslutad insats (%), Kvinnor 60 89 67 80 Negativ 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+, 1 år efter avslutad insats (%), Män 67 74 90 88 Positiv 

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till 
andra, kvinnor 

25 
(2015) 

24 
(2016) 26 - - 

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till 
andra, män 

30 
(2015) 

30 
(2016) 32 - - 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, be-
mötande, förtroende och trygghet, andel (%) 39 44 43 48 Positiv 

Brukarbedömning hemtjänst, bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) - 46 41 34 Negativ 

Aktiva elever engagerade i matråd i förskolor och 
skolor, andel (%) - - - - - 

1) Egen mätning BUN (2019) 
2) LUPP-enkät görs vartannat år (2016, 2018) 
3) Skolinspektionens enkät görs vartannat är 

 
Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 
 
 

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Nyckeltal verksamhet 
 

Nyckeltal verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Förskola    
Antal inskrivna barn i förskola 1 219 1 277 1 349 
Barn per årsarbetare i kommunal regi 5,6 5,4 iu 
Fritids    
Antal inskrivna barn i fritids 1 029 1 049 1 086 
Grundskola    
Antal elever, Förskoleklass – årskurs 9 2 852 2 908 2 955 
Gymnasium    
Antal Laholmselever i gymnasieskola, höstterminen 903 925 928 
Varav andel på Osbecksgymnasiet (%) 54 54 54 
Måltidsservice    
Antal portioner förskola 327 178 347 860 376 690 
Antal portioner grundskola och gymnasium 657 554 673 015 666 594 
Antal portioner särskilt boende 334 188 312 606 285 471 
Antal matdistributioner eget boende 75 626 74 594 83 498 
Färdtjänst    
Antal färdtjänsttillstånd 762 768 790 
Färdtjänst, antal resor 36 640 37 840 43 734 

664 Avfall    
Besökare Ahla 75 600 77 600 81 900 
Deponerad mängd, ton 1 040 869 874 
Insamlat mat- och restavfall, kg/pers 248 231 iu 
Räddningstjänsten    
Räddningstjänsten, antal uppdrag totalt 548 517 595 
Räddningstjänsten, antal uppdrag i egen kommun 391 383 417 
VA-verksamhet    
Producerad mängd vatten, 1000 m3 2 026 1 862 1 826 
Behandlad mängd avlopp, 1000 m3 4 217 3 599 4 102 
Bibliotek    
Antal utlån bibliotek 159 143 160 128 146 177 
Kultur- och fritidsverksamhet    
Antal elever i kulturskolan, totalt 833 1 108 1 123 
Antal besökare Teckningsmuseet 28 628 21 052 23 664 
Antal besök Folkhälsocentrum 102 880 85 744 89 476 
Antal bidragsberättigade föreningar i kommunen 118 119 115 
Social omsorg    
Antal utredningar barn och unga 344 311 309 
Antal personer som har beslut om hemtjänst i någon form 935 1 003 1 021 
Antal personer som har beslut om särskilt boende 340 338 322 
Antal deltagare som har beslut om daglig verksamhet 105 136 133 
Antal personer med försörjningsstöd iu 624 828 
Plan- och byggfrågor    
Antal detaljplaner som vunnit laga kraft 2 3 5 
Antal beviljade bygglov för enbostadshus 51 56 46 
Miljö och hälsoskydd    
Antal ärenden totalt (miljökontoret)  1 972 1 885 1 064 
Antal beslut (miljökontoret) 844 914 686 
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Kommunens kvalitet i korthet 
 
I Sveriges kommuner och regioners under-
sökning Kommuners kvalitet i korthet besk-
rivs årligen kommunen kvalitet inom tre 
områden: barn och unga, stöd och omsorg 
samt samhälle och miljö.  
 
Undersökningen består av nyckeltal som 
syftar till att belysa vilka verksamhets-

resultat kommunen nått och hur effektivt 
skattemedel används. 
 
Resultatet av undersökningen används som 
ett underlag till nämndernas planering av 
verksamheten. I tabellerna visas en del av 
undersökningen som består av ett 40-tal 
nyckeltal. 
 

 

 
 
 
Jämförelse med andra kommuner: 
 Bästa 25 % 
 Mittersta 50% 
 Sämsta 25 % 
 

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller 
dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada. där förklaringar finns. 

Barn och unga 2019 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 34 
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, andel (%) 68 
Elever i åk 6 i kommunens skolor med lägst betyg E i matematik, andel (%) 87,5 
Elever i åk 9 i kommunens skolor som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) 75 
Elever i åk 9 i kommunen som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) 76,4 
Gymnasieelever i kommunens skolor med examen inom fyra år, andel (%) 60,2 
Gymnasieelever i kommunen med examen inom fyra år, andel (%) 64,4 

  
Stöd och omsorg 2019 

Vuxna personer med försörjningsstöd som inte återkommit inom ett år (%) 96 
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd 10 
Väntetid i dagar från ansökningsdatum till inflyttningsdatum för äldreboende 63 
Antal personer en brukare inom hemtjänstem möter under 14 dagar 15 
Kvalitetsaspekter i äldreboende, andel (%) av maxpoäng 52 
Helhetssynen på äldreboende 86 
Helhetssynen på hemtjänst 89 

  
Samhälle och miljö 2019 

Svar på e-post inom en dag, andel (%) 70 
Direkt svar på enkel fråga, andel (%) 61 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) 88 
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 61 
Deltagare som börjat arbeta eller studera efter kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel (%) 32 
Miljöbilar i kommunens verksamhet, andel (%) 57 
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Personalekonomisk 
redovisning 
 

 

 

Arbetet med projektet Önskad 
sysselsättningsgrad/Heltid som 
norm 

Arbetet med projekt Önskad sysselsätt-

ningsgrad/Heltid som norm, fortsätter. 

Önskad sysselsättningsgrad innebar tidi-

gare att medarbetare kunde önska både 

sänkt och utökad sysselsättningsgrad. 

Möjligheten att önska sänkt sysselsätt-

ningsgrad har nu tagits bort eftersom det 

går emot intentionen i avtalet för ”Heltid 

som norm”, att andelen heltidsanställda 

ska öka. 

 

Heltid som norm är viktig för kompetens-

försörjningen på kort och lång sikt och är 

även en viktig fråga hur vi ses som en at-

traktiv arbetsgivare. 

 

Bemanningsenhet 
En tjänst som projektledare/ 

bemmaningschef tillträddes under hösten 

och det har tagits fram en förstudie och 

projektdirektiv i samarbete med verksam-

heterna. Målsättningen att utreda formerna 

för att inrätta en central bemanningsenhet 

som hanterar bemanningsprocessen vid 

frånvaro. 

 

Kompetensförsörjningsplan 
Välfärdsutmaningen innebär bland annat 

att kommunen står inför stora utmaningar 

att hitta rätt kompetens. Arbetet med att ta 

fram en kommunövergripande kompetens-

försörjningsplan påbörjades under hösten i 

samarbete med samtliga verksamheter. 

Syftet är att få en överblick över 

kompetensförsörjningsbehovet för att 

strategiskt arbeta med frågan i ett längre 

perspektiv. Kommunen arbetar utifrån 

SKR:s nio strategier; använd kompetensen 

rätt, fler jobbar mer, förläng arbetslivet, 

utnyttja tekniken, visa karriärmöjligheter, 

skapa engagemang, bredda rekryteringen, 

underlätta lönekarriär och marknadsför 

jobben. 

 

Övriga frågor där personalenheten har ta-

git ett omtag är ”Attraktiv arbetsgivare”, 

digitalisering. 

 

 

Utbildning för chefer i kompetens-
baserad rekrytering 
Med anledning av kommunstyrelsens mål 

om att öka kvaliteten i rekryteringsproces-

sen har utbildningen i kompetensbaserad 

rekrytering fortsatt och under 2019 har 24 

chefer utbildats. 

 
Antal anställda 
Laholms kommun hade den 31 december 

2019, 1 930 tillsvidareanställda och 236 

visstidsanställda med en anställning om 

minst tre månader, totalt 2 166 personer. 

Jämfört med 2019 innebär det en minsk-

ning med åtta personer. De tillsvidarean-

ställda ökade med elva personer och anta-

let visstidsanställda minskade med 19 per-

soner. 

 

 
 

I nedanstående diagram framgår antalet 

anställda, såväl tillsvidareanställda som 

visstidsanställda, inom respektive verk-

samhet. 

 

Av de anställda arbetade 35,8 procent 

inom barn- och ungdomsnämndens verk-

samhet, 39,4 procent inom socialnämn-

dens verk-samheter. Sammanlagt 1 629 

personer (75,2 procent av kommunens an-

ställda) arbetade således inom dessa två 

verksamheter. 
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Könsfördelning och sysselsättning 
 

 
 

En övervägande del av kommunens tills-

vidareanställda är kvinnor (83 procent). 

Av männen arbetade 80,1 procent heltid 

medan motsvarande andel för kvinnorna 

var 57,2 procent. Av det totala antalet 

tillsvidareanställda uppgick andelen hel-

tidsanställda till 61,1 procent, vilket är en 

ökning med 2,1 procentenheter sedan 

2018. 
 

Personalkategorier 
Tillsvidareanställda 2018 2019 

Administrativ personal 271 277 

Anläggning/Yrkesarb 29 27 

Barn- o fritidspersonal 321 317 

Dagbarnvårdare 2 2 

Kulturarbetare 15 13 

Lärare 316 330 

Övrig skolpersonal 67 62 

Måltidspersonal 94 98 

Tekniker 11 12 

Vaktmästare 4 4 

Chefer 100 112 

Vård- o omsorgspersonal 679 663 

Övriga 12 13 

Totalt 1 921 1 930 

 
 
Ökningen av chefer har skett inom Barn 

och ungdomsverksamheten, Kommunled-

ningskontoret och Kultur- och utveckl-

ingsverksamheten. Sociala verksamheten 

har minskat med fyra chefer. 

 
Åldersfördelning 
Av kommunens samtliga tillsvidare-

anställda dominerar åldersgruppen 50 år 

och uppåt (44,5 procent). Medelåldern 

uppgick till 46 år, vilket är minskning med 

0,7 procentenheter jämfört med år 2018. 

Medelåldern är i stort sett densamma för 

kvinnor som för män. Endast 11,2 procent 

av de anställda var yngre än 30 år. Inom 

en femårsperiod beräknas ca 165 av den 

tillsvidareanställda personalen att ha av-

gått med pension. Under en tioårsperiod är 

motsvarande siffra ca 440 personer. Fram-

förallt är det vård- och omsorgspersonal, 

personal inom förskolan samt lärare som 

kommer att behöva ersättningsrekryteras. 

Antalet avslutade anställningar under 

2019 uppgick till 211, vara 43 var pens-

ionsavgångar.  

 

 
 

 

Sjukfrånvaro 
Den sammanlagda sjukfrånvaron för La-

holms kommun uppgick under 2019 till 

6,6 procent av arbetstiden, vilket är oför-

ändrat i jämförelse med 2018.  

 

Sjukfall överstigande 59 dagar utgjorde 52 

procent av den totala sjukfrånvaron under 

2019, vilket är en ökning med 1,32 pro-
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centenheter sedan föregående år. Denna 

frånvaro benämns i fortsättningen som 

långtidsfrånvaro. 

 
Sjukfrånvaro 2018 2019 

Total sjukfrånvaro 6,6 6,6 
Sjukfrånvaro män 3,9 3,8 
Sjukfrånvaro kvinnor 7,3 7,3 
Anställda - 29 år 5,5 6,1 
Anställda 30-49 år 6,7 6,7 
Anställda 50 år - 6,9 6,7 

 
Sjukfrånvaro per verksamhet, procent 

 2018 2019 

Kommunledningskontor 4,7 3,1 
Kultur- och utveckling 4,7 4,0 
Barn- och ungdom 6,1 6,0 
Social verksamhet 8,5 8,8 
Servicekontor 6,2 4,9 

 

Kvinnor har nästan dubbelt så hög sjuk-

frånvaro som männen. Tidigare år har 

tendensen varit att äldre har högre sjuk-

frånvaro än yngre. Det är dock ingen 

större skillnad mellan de olika åldersgrup-

perna under 2019. 

 

Vid en jämförelse mellan kommunens 

olika verksamheter har Sociala verksam-

heten den största sjukfrånvaron med 8,8 

procent av arbetstiden, vilket är en margi-

nell ökning med 0,3 procentenheter jäm-

fört med 2018. Sjukfrånvaron för Service-

kontoret har minskat med 1,3 procenten-

heter till 4,9 procent av arbetstiden. Sjuk-

frånvaron för Kommunledningskontoret 

har också minskat men i övrigt inga större 

förändringar för övriga verksamheter. 

 

Den totala sjukfrånvaron 2019 i timmar 

motsvarar ca 115 årsarbetare. Sjuklöne-

kostnaderna uppgick totalt till 16,2 mkr. 

 

I nedanstående tabell redovisas andel av 

anställda, inom respektive verksamhet, 

som under 2019 inte haft någon sjukfrån-

varo. 
 

 

Kommunledningskontor 42 % 

Kultur- och utveckling 48 % 

Miljö- och byggnad 27 % 

Barn- och ungdom   26 %  

Servicekontor   28 % 

Social verksamhet  27 % 

Räddningstjänst   44 % 

 

Lönekostnader 
Lönekostnadsutvecklingen, exkl. perso-

nalomkostnader och uppdragstagare, 

framgår av följande tabell. 
 

År Mkr Förändring 

2015 622,4 +18,0 % 
2016 689,7  +10,8 % 
2017 713,1 +3,4% 
2018 737,8 +3,5% 
2019 748,4 +1,4% 

 

Övertid/mertid 
I nedanstående tabell redovisas antalet ar-

betade timmar utförda av tillfälligt an-

ställda med timlön, antal arbetstimmar 

med mertidstimmar för deltidsanställda 

samt antalet utförda övertidstimmar under 

de två senaste åren. 

 
Timmar 2108 2019 Förändring 

Timlön 363 369 390 000 26 631 
Mertid 63 697 52 198 -11 499 
Övertid 8 881 6 901 -1 980 
Totalt 435 797 449 099 13 302 

 

Antalet timmar utförda av anställda med 

timlön motsvarar ca 192 årsarbetare, en 

ökning med 16 årsarbetare jämfört med 

2018. Sociala verksamheten står för ca 60 

procent av de utförda arbetstimmarna med 

timlön, och barn- och ungdomsverksam-

heten med 25 procent. Av de utförda över-

tidstimmarna står sociala verksamheten 

för ca 68 procent, barn- och ung-

domsverksamheten för ca 16 procent. So-

ciala verksamheten har använt ca 73 pro-

cent av all arbetstid utförd som mertid för 

deltidsanställda, barn- och ungdomsverk-

samheten 15 procent och Servicekontoret 

9 procent. 

 

Den totala tiden som inkluderar timavlö-

nade, mertid och övertid har ökat med      

3 procent för kommunen jämfört med 

2018.  

 

Företagshälsovård 
En ny upphandling av företagshälsovård 

gjordes under 2019. Efter genomförd upp-

handling är kommunen fortsatt ansluten 

till Laholms Företagshälsovård AB. Kom-

munen använder främst företagshälsovår-

dens resurser för förebyggande arbete och 

för arbetet med rehabilitering av långtids-
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sjuka, beteende-vetarinsatser, arbetsför-

mågebedömningar, hälsokontroller av 

köks- och brandpersonal, ergonomibe-

dömningar, tekniska bedömningar och 

hälsokontroller / hälsoprofiler. Kommu-

nens totala kostnad för företagshälsovård 

uppgick under 2019 till ca 3,2 mkr.  

 
Friskvård 
Enligt kommunens friskvårdspolicy er-

bjuds alla anställda i kommunen frisk-

vårdskort eller friskvårdspeng i syfte att 

uppmuntra medarbetarna att delta i frisk-

vårdsaktiviteter. 

 

Bland kommunens anställda har 1 220 valt 

att ha friskvårdskort och 371 personer har 

fått friskvårdspeng. En egenavgift om 200 

kr tillämpas beträffande friskvårdskorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summan av egenavgifterna har använts 

för att bekosta ytterligare friskvårdsinsat-

ser till de anställda. Antal arbetsplatser 

som ansökte om att få del av dessa medel, 

”Friskvård på jobbet” för egna friskvårds-

insatser, uppgick till 72, varav 60 bevilja-

des bidrag. Sammanlagt har bidrag bevil-

jats med 210 tkr.  

 

Fackliga företrädare 
Enligt centralt kollektivavtal om facklig 

företrädare har facklig organisation rätt till 

ledighet som uppgår till 4 timmar per 

medlem och år för den fortlöpande fack-

liga verksamheten. 
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Uppföljning av privata utförare 
 
Enligt Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 
ska kommunstyrelsen årligen redovisa för 
fullmäktige hur arbetet med uppföljning av 
dessa har bedrivits och resultatet av detta. 
Redovisningen ska minst innehålla: 

• Former för uppföljning av utförare, 
bland annat metod, tidpunkt och an-
svar 

• Vad som ska följas upp 
• Former för återkoppling av uppfölj-

ning och kontroll till nämnd, utfö-
rare och allmänheten 

 
Privata utförare finns för verksamhet i kom-
munstyrelsens, kultur- och utvecklings-
nämndens och socialnämndens regi. Barn- 
och ungdomsnämnden och miljö- och bygg-
nadsnämnden har inte någon verksamhet 
som utförs av privata utförare. 
 
Kommunstyrelsen 

Sotning 

Räddningstjänsten har träffat representanter 
för den kontrakterade sotaren för att följa 
upp avtalet. Överlag har sotarna levererat 
verksamhet enligt avtal under 2019.  
 
Insamlingsentreprenörer 

Löpande driftsmöten har för hushållsavfall 
hållits under året då diskuteras även avtals-
frågor. Utöver det hålls löpande och daglig 
kontakt via telefon och mejl. Dagligen sker 
inläsning av digitala filer från gårdagens 
tömningar av avfallskärl in i kommunens 
kund- och fakturasystem för dessa tjänster. 
 
Inom slamentreprenaden har vi driftsmöten 
ca 1 gång per kvartal. På dessa driftsmötes 
diskuteras även avtalsfrågor. Utöver dessa 
möten har vi löpande kontakt med entrepre-
nören när frågor uppkommer. Dagligen sker 
inläsning av digitala filer från gårdagens 
tömningar av slam, -brunnar och tankar in i 
kommunens kund- och fakturasystem för 
dessa tjänster. 
 
Gatubelysning 

Drift och underhåll av gatubelysning sköts 
av Södra Hallands Kraft (SHK). Laholms 
kommun tar emot felanmälningar och för in 
i en lista. SHK ronderar 4 ggr/år och åtgär-
dar inkomna felanmälningar. Vid akuta fel 
kontaktas SHK av driftenheten för direkt åt-
gärdande av felet. 
Kontinuerliga möten hålls med SHK för in-
formation och planering. Utbyggnad och 
förnyelse av gatubelysning fastställs årligen 
efter medel i investeringsbudget. 
 
Beläggning 

Beläggningsarbete avropas från ett ramavtal 
med Sydbeläggningar AB. Löpande rappor-
tering sker. Byggmöte hålls varje månad. 
Slutbesiktning av alla objekt sker löpande 
efterhand som de är klara. 
 
Vinterväghållning 

Vinterväghållning indelas i:  
Snöröjning: Arbetsledarberedskapen utför 
kontroll av snödjup under/efter snöfall, gör 
en behovsdömning och ringer ut berörda re-
surser. Bedömning och åtgärder förs in i di-
gital dagbok. 

Snöröjning inom Laholms tätort utförs med 
Laholms kommuns egna resurser. Snöröj-
ning inom övriga tätorter utförs av entrepre-
nör enligt avtal för vinterväghållning.  
 

Halkbekämpning: Arbetsledarberedska-
pen utför kontroll av väglag och gör en be-
dömning av lämpliga åtgärder för preven-
tiva och akuta åtgärder. Bedömning och åt-
gärder förs in i digital dagbok. Halkbe-
kämpning inom Laholms tätort utförs med 
Laholms kommuns egna resurser. Halkbe-
kämpning inom övriga tätorter utförs av 
entreprenör enligt avtal för vinterväghåll-
ning. 
 
Parkeringsövervakning 

Parkeringsövervakning - Parkeringsvak-
terna har getts kommunens förordnande. 
Muntlig rapportering, mejlkonversationer, 
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ständig dialog, samt statistik och rapporte-
ring via transportstyrelsen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden har inga pri-
vata utförare i någon verksamhet som 
nämnden ansvarar för. Den verksamhet som 
bedrivs av fristående förskolor och skolor 
styrs av skollagen och är en konsekvens av 
den fria etableringsrätten som råder och kan 
därför inte styras eller påverkas av kommu-
nen. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden har i nulä-
get inga privata utförare i någon verksamhet 
som nämnden ansvarar för. 
 

 

 

 

Socialnämnden 

Inom hemtjänstområdet finns ett företag 
som bedriver verksamhet utifrån Lagen om 
Valfrihet (LOV). Företaget bedriver verk-
samhet enlighet kommunens förfrågnings-
underlag och här finns också beskrivet hur 
uppföljning ska ske. Uppföljning sker en 
gång årligen. Därutöver sker kontinuerlig 
dialog och rapporteringsmöten. Företaget 
har hittills levererat enligt avtal. 
 
Inom dagverksamhet för personer med de-
menssjukdom och kognitiv funktionsned-
sättning finns från och med december 2018 
företag som bedriver verksamhet utifrån 
Lagen om Valfrihet (LOV). Företaget star-
tade upp i februari 2019 och första uppfölj-
ning kommer därför att ske i februari 2020. 
Därutöver sker kontinuerlig dialog och rap-
porteringsmöten. Företaget har hittills leve-
rerat enligt avtal. 
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Hållbar utveckling 
 
Laholms hållbarhetsarbete utgår från 
kommunens vision, de globala målen i 
Agenda 2030, de nationella miljömålen 
och Sveriges ekokommuners hållbarhets 
principer. Detta beslutades i kommun-
fullmäktige i juni 2018. Ett av syftena är att 
skapa en ökad tydlighet och bättre struktur 
i arbetet för hållbar utveckling och säkra att 
det avser alla tre hållbarhetsdimensionerna 
– social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet.  
 
I januari 2019 antogs Laholms kommuns 
ansökan om att delta i projektet Glokala 
Sverige. Det är ett treårigt kommunika-
tions- och utbildningsprojekt som ska stär-
ka kunskap och engagemang för Agenda 
2030 bland politiker och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner, där Laholms 
kommun deltar från och med år två. 
Projektet är ett samarbete mellan svenska 
FN-förbundet och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och det finansieras av Sida. 

 
Medverkan i Glokala Sverige har bland 
annat inneburit genomförande av flera 
föredrag, diskussioner och workshopar. 
Under 2019 deltog fler än 650 medarbetare 
och förtroendevalda och arbetet fortsätter 
år 2020. De globala målen för hållbar 
utveckling kommer då att bli ett värdefullt 
stöd i att göra arbetet i riktning mot 
visionen mer konkret, samlat och effektivt. 
 
Flera nätverksträffar med övriga Hallands-
kommuner har genomförts för erfarenhets-
utbyte mellan såväl politiker som tjänste-
personer. Laholms kommun deltog också 
på den nationella Agenda 2030-konferens-
en som arrangerades av Glokala Sverige. 
 
En viktig del i att sprida kunskap om hur 
Laholms kommun arbetar med hållbar 
utveckling är olika kommunikationsinsats-

er. Detta har bland annat gjorts genom att 
flera nyheter och goda exempel som 
publiceras på externa webben och intra-
nätet kopplas till de globala målen. Exem-
pel som under sommaren lyftes extra var 
sådant som kommunen gör inom verksam-
heterna där allmänheten kan få inspiration, 
för att visa att det ofta är enkelt att bidra 
även för invånare. 
 
Precis som i flera andra kommuner som 
arbetar för att integrera Agenda 2030 i sin 
styrning, så har Laholms kommun konstat-
erat att för att få bättre genomslag i plane-
ring, genomförande och uppföljning behö-
ver arbetssätt och styrmodell stödja detta. 
Genom de genomförda och pågående kom-
munikations- och utbildningsinsatserna är 
avsikten att kommun- respektive nämnds-
planer i allt större utsträckning framöver 
kopplas till Agenda 2030. 
 
Under 2019 har klimatanpassningsarbete 
fortsatt i Laholms kommun genom deltag-
ande i nätverk med övriga kustkommuner i 
Halland och Skåne, länsstyrelser, SGI, 
SGU etc, för att gemensamt skapa hållbara 
lösningar för att hantera de utmaningar som 
följer av stigande havsnivå, erosion och 
översvämning i kustområden.  
 
Under 2019 genomfördes en gemensam 
utbildningsinsats om social hållbarhet 
inom samhällsbyggnadsprocessen för poli-
tiker och tjänstepersoner, för att skapa bät-
tre förutsättningar för samverkan och plan-
ering mellan berörda verksamheter. Under-
lag för att ytterligare säkra att barnkonven-
tionen och social hållbarhet beaktas i sam-
hällsbyggnadsprocessen har tagits fram 
genom ett utkast till social konsekvens-
analys (SKA), som ska användas vid arbete 
med detaljplaner. 
 
En intern resvaneundersökning har genom-
förts inom ramen för projektet ”Hållbart 
resande i tjänsten”, som hålls samman av 
Region Halland. Resultatet av denna ligger 
till grund för åtgärder som kommer att 
vidtas under 2020 för att t.ex. förbättra 
möjligheter till digitala möten och minska 
belastning från tjänsteresor. 
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Redovisningsprinciper 
 

Allmänna upplysningar 
Bokslutet är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597) samt att Laholms kommun 
följer och tillämpar de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning. Övergång till nya lagen 
hargenomförts enligt rekommendationen 
RKR R12 och omräkning av jämförelsetal 
har gjorts och finns specificerad i 
räkenskaperna. 
 
De kommunala bolagens redovisning til-
lämpas enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
att de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp med 
vilken de beräknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till an-
skaffningsvärde där inget annat anges. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed. Vär-
dering av kortfristiga placeringar har gjorts 
till verkligt värdet. 
 
Jämförelsestörande post  
Poster särredovisas som jämförelsestö-
rande antingen i separat not eller direkt i re-
sultaträkningen. Posterna skall betraktas 
som sällan förekommande och vara av vä-
sentlig betydelse. Det kan vara viktigt att 
notera posterna i jämförelse mellan olika 
redovisningsperioder.  

 

Anläggningstillgångar  
Tillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. Tillgångarna ska 
vara avsedda för stadigvarande bruk med 
en nyttjandeperiod om minst tre år för att 
kunna klassificeras som anläggnings-till-
gång.  Anskaffningsvärdet ska också över-
stiga ett prisbasbelopp. I anskaffnings-vär-
det ingår inga lånekostnader. 
 

 
Avskrivning  
Laholms kommun har tillämpat kompo-
nentavskrivningar sedan 2015 inom områ-
den gata, park och infrastruktur samt tek-
niska anläggningar för VA. Tillgången de-
las således upp i olika komponenter utifrån 
respektive komponents beräknade nyttjan-
deperiod och skrivs av separat om kompo-
nenten har en väsentlig betydelse.  
 
För gator och vägar används i huvudsak tre 
komponenter, terrass, vägkropp och slitla-
ger (tre olika slitlager 10-33 år) samt övriga 
komponenter för belysningsstolpar, arma-
turer och skyltar mm. Avskrivningstiden 
variera mellan 10- till 50 år. 
 
Inom VA-verksamhetens område används 
åtta olika komponenter kopplade till an-
läggningarna samt ytterligare fyra stycken 
kopplade till ledningar. Avskrivningstiden 
på komponenterna variera mellan 5-15 år 
för tekniska installationer samt 33 år för 
byggnaderna. Ledningarna skrivs av på 50 
år. 
 
Övriga investeringar i kommunen gällande 
inventarier och maskiner skrivs av på 7- re-
spektive 10 år beroende av inventariernas 
och maskinernas nyttjandeperiod. 
 
Avskrivningarna av anläggningstillgångar 
görs linjärt efter bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod för respektive komponent 
och påbörjas från månaden efter investe-
ringstillfället. 
 
Avskrivningar för avgiftsfinansierad verk-
samhet påbörjas året efter investeringen har 
kostnadsförts. It-utrustning bestående av 
datorer, läsplattor och mobiltelefoner kost-
nadsförs direkt på driften. 
 
Nedskrivningar 
Enligt rekommendation R6 ska nedskriv-
ningar göras om det finns indikationer som 
ger anledning till prövning av en tillgångs 
värde. Om så är fallet görs en bedömning 
av tillgångens återvinningsvärde som jäm-
förs med redovisat värde. En prövning och 
värdering av kommunens anläggningstill-
gångar görs i samband med varje bokslut. 
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Leasingavtalen  
Avtalen avser fordon och klassificeras som 
operationella och har inte tagits upp i ba-
lansräkningen. Leasingavgifterna i dessa 
avtal kostnadsförs linjärt i resultaträk-
ningen över den avtalade leasingperioden. 

 
Internränta  
Räntan har beräknats med 1,5 % på anlägg-
ningstillgångarnas bokförda värde. 
 
Exploateringsverksamheten 
Verksamheten redovisas som omsättnings-
tillgångar. Från och med bokföringsår 2019 
redovisas utgifter för allmän platsmark ex-
empelvis gata, asfalt, belysning och gröny-
tor som anläggningstillgång i samband med 
områdets färdigställande.  Utgifter för iord-
ningställandet av tomter redovisas som om-
sättningstillgång. Sålda tomter minus an-
skaffningen för sålda tomter resultatförs lö-
pande från och med 2019. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till fakturavärdet 
med justering för nedskrivningsbehov 
(bokföringsmässigt) som prövas två gånger 
per år. I samband med delårsbokslut skrivs 
definitiva fordringar ner. I bokslut görs en 
större prövning av bokföringsåret som va-
rit. Reservation på individuella bedöm-
ningar kan också förekomma vid årsav-
stämningen. 

 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna består utav preliminära 
skatteinbetalningar som kommit kommu-
nen tillgodo samt utfallet av den definitiva 
slutavräkningen för föregående år samt den 
preliminära slutavräkningen för inneva-
rande år. Laholms kommun använder Sve-
riges kommuner och landstings prognos i 
december för beräkningar och periodise-
ring av skatteintäkterna. För den definitiva 
slutavräkningen använde kommunen det 
faktiska utfallet från skatteverket för slutre-
glering.  

 
Kommunal fastighetsavgift 
Beräknad intäkt avseende kommunal fas-
tighetsavgift periodiseras till det år intäkten 
hänför sig till. 

 
Investeringsbidrag 
Från och med bokföringsåret 2019 hanteras 
investeringsbidrag som förutbetalda intäk-
ter och redovisas bland långfristiga skulder. 
Denna hantering avser såväl bidrag från det 
offentliga som det privata. Bidraget pe-
riodiseras över tillgångarnas respektive 
nyttjandeperiod. Kommun tillämpar 
tidigare rekommendation RKR 18.1. 
istället för nya rekommendationen RKR 
R2. 
 
Statsbidrag 
Laholms kommun redovisar intäkten av 
statsbidrag eller kostnadsersättningar så 
fort de ekonomiska fördelarna med trans-
aktionen tillfaller kommunen. Undantag 
görs dock om det finns särskilda villkor för 
hur bidraget skall intäktsföras i samband 
med beslut om bidrag. 
 
Laholms kommun har gjort två undantag i 
samband med flyktingtillströmningen som 
varit i landet. Tidigare bidrag för ensam-
kommande har bokförts som en förutbetald 
intäkt och intäktsförs som en ersättning från 
Migrationsverket i takt med att dessa bidrag 
tas i anspråk. Bidrag för nyanlända, etable-
ringsbidraget har till vissa delar periodise-
rats då kommunen anser att åtagandet 
sträcker sig längre än två år. Periodise-
ringen rör sig om 10-15 procent beroenden 
på ålder. Den förutbetalda intäkten används 
efterhand för anpassningskostnader för de 
nyanlända. Bidraget intäktsförs som ett bi-
drag från migrationsverket. 
  
Pensionsförpliktelser och pensionsför-

måner 
Vid värdering av pensionsförpliktelser til-
lämpas RIPS regelverket (SKR:s riktlinjer 
för beräkning av pensionsskulden). Pens-
ionsförmåner intjänade under året redovi-
sas som avsättning respektive kortfristig 
skuld (avgiftsbestämnd del) i balansräk-
ningen och som en kostnad i resultaträk-
ningen. Pensioner intjänade före 1998 redo-
visas som ansvarsförbindelser. 
 
Semesterlöneskuld 

Skulden till kommunens anställda för se-
mesterlön, okompenserad övertid och 

57



därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas 
under kortfristiga skulder. Den årliga för-
ändringen kostnadsförs på respektive verk-
samhet. 

 

Sociala avgifter  
Avgifterna har bokförts med procentuella 
personalomkostnadspålägg. I samband 
med löneredovisningen har uttag debiterats 
verksamheterna med följande procent-
påslag: 
Anställda med kommunalt avtal:   39,90 % 
Arvodesanställda:                          31,08 % 
 

Timlöner  
Intjänade timlöner i december som utbeta-
lats i januari har kostnadsbokförts och re-
dovisats som en kortfristig skuld.  
 
Avsättningar  
Utöver avsättningar till pensioner har kom-
munen även gjort avsättning för återstäl-
lande av Ahla deponi. Kommunen har i års-
bokslutet totalt uppbokade åtagande om 9,4 
miljoner kronor. Slutteckning beräknas 
vara genomförd för etapp 2 i samband med 
tillståndets upphörande år 2038. Beräk-
ningen av avsättningens storlek bygger på 
en konsultrapport från 2019. Etapp ett har 
sluttäckts under 2019. 
 

Särredovisning  
Särskild redovisning tillämpas för avgifts-
finansierad verksamhet, VA och avfall. 
 
Va-anslutningsavgifter bokförs som en 
intäkt i driftredovisningen. I driftsredovis-
ningen intäktsförs 13 % av årets redovis-
ning medan återstående 87 % upptas som 
en långfristig skuld för att därefter årligen 
intäktsföras med 3 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanställd redovisning och samman-

ställda räkenskaper 

Syftet med den sammanställda redovis-
ningen är enligt den lagen om kommunal 
bokföring och redovisning att spegla all 
verksamhet som bedrivs inom kommun-
koncernen. Den ska ge en sammanfattande 
och en rättvisande bild av Laholms kom-
muns koncerns ekonomiska ställning och 
resultat oavsett om det bedrivs i förvalt-
nings- eller bolagsform. 
 
Kommuns bokslut och Laholmshems kon-
cernens bokslut används som underlag för 
konsolidering av de sammanställda kon-
cernräkenskaperna. Interna mellanhavande 
av väsentlig betydelse har eliminerats. 
 
Redovisningen omfattar kommunen och 
koncernen Laholmshem AB har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering avseende ägd andel. 
 
Samtliga av bolagens tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader redovisas i koncer-
nens balans- och resultaträkning. Kommu-
nen äger ett dotterbolag till 100 procent 
som i sin tur äger ett dotterbolag till 100 
procent. 
 
Obeskattade reserver har räknats som eget 
kapital och koncerninterna transaktioner 
har eliminerats. I vissa fall skiljer avskriv-
nings principer mellan kommunen och fö-
retaget. Någon justering har inte gjorts för 
detta. 
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RESULTATRÄKNING (Mkr)
Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 354,2 369,3 460,1 468,0
Verksamhetens kostnader 2 -1 748,1 -1 694,1 -1 785,9 -1 730,7
Avskrivningar 3 -45,1 -35,2 -94,2 -71,9
Jämförelsestörande poster 4 0,0 -6,7 0,0 -6,7
Verksamhetens nettokostnader -1 439,0 -1 366,7 -1 420,0 -1 341,3

Skatteintäkter 5 1 039,4 1 004,1 1 039,4 1 004,1
Statligt utjämningsbidrag 6 394,1 379,0 394,1 379,0
Verksamhetens resultat -5,5 16,4 13,5 41,8

Finansiella intäkter 7 23,3 11,9 21,1 9,8
Finansiella kostnader   8 -3,7 -4,3 -15,5 -22,0
Resultat efter finansiella poster  14,1 24,0 19,1 29,6

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0 -2,6 -1,7

Årets resultat   14,1 24,0 16,5 27,9

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)
Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 14,1 24,0 16,5 27,9
Justering för avskrivningar 45,1 35,2 94,2 71,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 6,4 14,0 10,0 14,8
Medel från verksamheten 65,6 73,2 120,7 114,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 8,3 131,0 64,4 -40,8
Ökning/minskning expl tillgångar -26,2 -4,0 -26,2 -4,0
Ökning/minskning förråd 0,3 -1,0 0,2 -0,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder 18,4 -14,7 -15,1 5,5
Ökning/minskning kortfrist placeringar -18,5 -6,8 -18,5 -6,8
Kassaflöde från den löpande verkamheten 47,9 177,7 125,5 67,6

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggn tillgångar -168,6 -204,6 -395,4 -466,2
Försäljning av materiella anläggn tillgångar 6,4 1,9 20,9 3,5
Investering i finansiella anläggn tillgångar -0,5 0,0 -0,6 -0,1
Försäljning av finansiella anläggn tillgångar 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -162,7 -202,7 -375,1 -462,8

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristiga skulder 9,9 6,2 300,0 376,3
Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 155,1 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 164,9 6,2 300,0 376,3

Årets kassaflöde 50,1 -18,8 50,3 -18,9

Likvida medel vid årets/periodens början 22,9 41,7 23,5 42,4

Likvida medel vid årets/periodens slut 73,0 22,9 73,8 23,5
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BALANSRÄKNING (Mkr)
Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggn. 10 602,4 524,1 2 420,5 2 188,5
Maskiner och inventarier 11 110,7 82,6 128,6 92,5

Finansiella anläggningstillgångar 12 268,3 422,8 26,8 26,1
Summa anläggningstillgångar 981,4 1 029,5 2 575,9 2 307,1

Omsättningstillgångar

Förråd 13 1,3 1,6 2,1 2,3
Fordringar 14 196,6 204,9 161,6 226,0
Exploateringsmark 15 60,5 34,3 60,5 34,3
Kortfristiga placeringar 16 111,3 92,8 111,3 92,8
Kassa och bank 17 73,0 22,9 73,8 23,5
Summa omsättningstillgångar 442,7 356,5 409,3 378,9

SUMMA TILLGÅNGAR 1 424,1 1 386,1 2 985,2 2 686,1

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 18
Årets resultat 14,1 24,0 16,5 27,9
Resultatutjämningsreserv 65,5 74,4 65,5 74,4
Övrigt eget kapital 846,5 813,6 931,1 894,2

Summa eget kapital 926,0 912,0 1 013,0 996,5

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 109,4 100,7 109,4 100,7
Andra avsättningar 20 9,4 22,4 17,7 28,7

Summa avsättningar 118,8 123,1 127,1 129,4

Skulder

Långfristiga skulder 21 56,6 46,7 1 502,6 1 202,6
Kortfristiga skulder 22 322,8 304,4 342,6 357,7

Summa skulder 379,3 351,1 1 845,1 1 560,3

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 424,1 1 386,1 2 985,2 2 686,1

Ansvarsförbindelser

Borgensengagemang 23 1 381,6 1 092,3 1 455,1 1 165,8
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna 24 482,9 501,2 482,9 501,2
Övriga förpliktelser 25 4,3 3,9 4,3 3,9
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NOTER

Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2019 2018 2019 2018

Försäljningsmedel 8,3 7,7 8,3 7,7
Taxor och avgifter 148,6 138,3 148,6 138,3
Hyror och arrenden 3,7 5,6 99,4 101,9
Statsbidrag 149,3 176,0 149,3 176,0
Övriga bidrag 2,9 2,8 2,9 2,8
Återbetalning från AFA 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 33,9 32,0 43,5 31,9
Realisationsvinster 5,3 6,0 5,3 7,0
Övriga verksamhetsintäkter 2,1 0,9 2,7 2,4
Summa 354,2 369,3 460,1 468,0

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2019 2018 2019 2018

Personalkostnader 767,4 757,0 805,2 793,7
Sociala avgifter 304,0 298,0 317,1 310,6
Pensionskostnader 84,4 89,1 87,3 92,0
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 5,2 6,3 39,6 10,4
Bränsle, energi och vatten 4,9 4,7 50,9 46,0
Bidrag,transfereringar 55,0 54,7 55,0 54,7
Entreprenad, köp av verks 254,1 237,9 254,1 237,9
Lokal- och markhyror 122,3 109,5 14,0 0,0
Övriga tjänster 45,2 39,9 45,2 34,6
Nedskrivningar fastigheter 0,2 0,1 0,2 0,1
Nedskrivningar VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar exploateringstillg 0,0 0,0 0,0 0,0
Övr verksamhetskostn 105,4 96,9 117,3 150,7
Summa 1 748,1 1 694,1 1 785,9 1 730,7

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2019 2018 2019 2018

Anläggningar 27,3 22,6 70,0 54,2
Inventarier 17,8 12,6 24,2 18,5
Summa 45,1 35,2 94,2 72,7

Not 4   Jämförelsestörade poster (mkr)

2019 2018 2019 2018

Avsättning Ahla deponi 0,0 6,7 0,0 6,7
Summa 0,0 6,7 0,0 6,7

Not 5   Skatteintäkter (mkr)

2019 2018 2019 2018

Preliminär utbet kommunalskatt 1 049,7 1 009,3 1 049,7 1 009,3
Slutavräkning föregående  år 0,6 -3,6 0,6 -3,6
Preliminär slutavräkning innevarande år -10,9 -1,6 -10,9 -1,6
Summa 1 039,4 1 004,1 1 039,4 1 004,1

Not 6  Statligt utjämningsbidrag (mkr)

2019 2018 2019 2018

Inkomstutjämning 317,0 300,3 317,0 300,3
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsutjämning -18,8 -16,6 -18,8 -16,6
Regleringsbidrag/avgift 17,9 3,9 17,9 3,9
Övriga generella statsbidrag 14,6 27,2 14,6 27,2
   varav statsbidrag bostadsbyggande 0,0 4,9 0,0 4,9
   varav statsbidrag flyktingverksamhet 14,3 20,5 14,3 20,5
   varav statsbidrag ensamkommande asyl 0,3 1,8 0,3 1,8
Utjämning  LSS 0,8 3,2 0,8 3,2
Kommunal fastighetsavgift 62,6 61,0 62,6 61,0
Summa 394,1 379,0 394,1 379,0
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Not 7   Finansiella intäkter (mkr)

2019 2018 2019 2018

Räntor likvida medel 0,0 0,0 0,3 0,5
Avkastning kapitalförvaltning 0,7 0,6 0,7 0,6
Realisationsvinst kapitalförvaltning 0,0 6,2 0,0 6,2
Räntor utlämnade lån 0,5 0,6 0,4 0,4
Borgensavgift 2,4 2,4 0,0 0,0
Utdelning aktier och andelar 1,7 2,0 1,7 2,0
Orealiserade vinster 17,8 17,8
Övriga finansiella intäkter 0,2 0,1 0,2 0,1
Summa 23,3 11,9 21,1 9,8

Not 8   Finansiella kostnader (mkr)

2019 2018 2019 2018

Räntor lån 0,1 0,1 0,5 0,7
Ränteuppräkning pensionsåtaganden 3,3 2,7 3,3 2,7
Övriga finansiella kostnader 0,3 0,3 11,7 17,4
Justering ändrad redovisningsprincip 1,2 1,2
Summa 3,7 4,3 15,5 22,0

poster (mkr)

2019 2018 2019 2018

Avsättningar -4,3 22,8 -4,3 22,8
Skatt 0,0 0,0 2,6 1,7
Nedskrivn anl tillgångar 0,2 1,2 1,7 1,2
Omklassificering anlägg.tillg.- omsättningstillg. 10,5 0,0 10,5 0,0
Övrigt, ändrad redovisningsprincip Avfallsverksamhet 0,0 -10,0 -0,5 -10,9
Summa 6,4 14,0 10,0 14,8

Not 10   Mark, byggnader och tekniska

 anläggningar (mkr)

2019 2018 2019 2018

Anskaffningsvärde 925,3 810,2 3 117,5 2 808,7
Ackumulerade avskrivningar -301,5 -280,0 -670,0 -608,8
Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar -21,4 -6,1 -27,0 -11,4
Utgående bokfört värde 602,4 524,1 2 420,5 2 188,5

Ingående bokfört värde 524,1 393,8 2 188,5 1 834,9
Årets: investeringar 122,7 157,0 333,9 413,0
          försäljningar -6,4 -1,9 -19,7 -3,1
          investeringsbidrag 0,0 -2,2 0,0 -2,2
          nedskrivningar -0,2 0,0 -1,7 4,8
          avskrivningar -27,3 -22,6 -70,0 -58,9
          övervärde i fastighet 0,0 0,0 0,0 0,0
          omklassificering/överföring -10,5 0,0 -10,5 0,0
Utgående bokfört värde 602,4 524,1 2 420,5 2 188,5

Not 11   Maskiner och inventarier (mkr)

2019 2018 2019 2018

Anskaffningsvärde 232,8 186,9 271,3 211,3
Ackumulerade avskrivningar -122,1 -104,3 -142,7 -118,8
Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående bokfört värde 110,7 82,6 128,6 92,5

Ingående bokfört värde 82,6 45,4 92,5 55,2
Årets: investeringar 45,9 49,8 61,5 55,4
          investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
          försäljningar 0,0 0,0 -1,2 -0,4
          avskrivningar -17,8 -12,6 -24,2 -17,7
          nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
          omklassificering/överföring 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående bokfört värde 110,7 82,6 128,6 92,5
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Not 12   Finansiella anläggningstillgångar (mkr)

2019 2018 2019 2018

Aktier och andelar

Laholmshem AB 55,0 55,0 0,0 0,0
Laholmsbuktens VA AB 0,5 0,0 0,5 0,0
Kommuninvest ekonomisk förening 17,0 17,0 17,0 17,0
Södra Hallands Kraftförening 1,2 1,2 1,2 1,2
Kommunassurans Syd AB 1,1 1,1 1,1 1,1
Södra skogsägarna, Ind utv centrum, SKL företag Inera 0,1 0,1 0,1 0,1
SABO Byggnadsföräkring 0,0 0,0 0,1 0,1
Husbyggnadsvaror HBV ekonomisk förening 0,0 0,0 0,3 0,2
Delumma 74,9 74,4 20,3 19,7

Utlämnade lån

Kommuninvest ekonomisk förerning 3,9 3,9 3,9 3,9
Kommunfastigheter i Laholms AB 186,9 342,0 0,0 0,0
Mellbystrandsföreningen 2,5 2,5 2,5 2,5
Summa 268,3 422,8 26,8 26,1

Not 13   Förråd, lager (mkr)

2019 2018 2019 2018

VVS-lager 0,0 0,0 0,0 0,0
Bränslelager 0,0 0,0 0,8 0,7
Lager, Gata och VA 0,7 0,6 0,7 0,6
Fordon 0,5 0,9 0,5 0,9
Lager Servcenter 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 1,3 1,6 2,1 2,3

Not 14   Fordringar (mkr)

2019 2018 2019 2018

Statsbidrag 12,8 14,1 12,8 14,1
Kundfordringar 20,3 22,8 16,5 18,1
Kommunalskatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunal fastighetsavgift 59,6 53,8 59,6 53,8
Kortfristig utlåning koncernbolag 30,3 30,6 0,0 0,0
Ersättning för mervärdesskatt 16,4 20,0 16,4 20,0
Momsjämkningsfordran 0,0 0,0 19,2 25,7
Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 56,1 62,4 32,7 42,5
Övrigt 1,1 1,2 4,4 51,8
Summa 196,6 204,9 161,6 226,0

Not 15   Exploateringsmark (mkr)

2019 2018 2019 2018

Industriområde

Mellby industriområde etapp 1 6,9 6,1 6,9 6,1
Mellby industriområde etapp 2 10,9 4,4 10,9 4,4
Mellbystrand centrum 7,5 0,0 7,5 0,0
Handelsplats Ängstorp 4,4 3,0 4,4 3,0
Nyby industriområde 24,7 20,2 24,7 20,2
Veinge industriområde 0,3 0,3 0,3 0,3
Våxtorps industriområde 0,0 0,0 0,0 0,0
Hishults industriområde 0,0 0,0 0,0 0,0
Skottorps industriområde 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Delsumma 54,7 33,7 54,7 33,7

Bostadsområde

Örelidsområdet, etapp 2 -0,4 0,0 -0,4 0,0
Veinge Äringsvägen 0,1 0,1 0,1 0,1
Veinge öster 0,1 0,4 0,1 0,4
Östra Nyby 5,1 0,0 5,1 0,0
Våxtorp Östra 0,5 0,0 0,5 0,0
Glänningesjö bostadsområde -0,9 -1,1 -0,9 -1,1
Ysby 1,2 1,2 1,2 1,2
Delsumma 5,8 0,6 5,8 0,6

Summa 60,5 34,3 60,5 34,3

Omklassificeringar av markreserv till exploateringsverksamhet har under året gjort med 10,5 mkr
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(pensionsförvaltning)

2019 2018 2019 2018

Verkligt värde

Handelsbanken Fonder 47,7 35,2 47,7 35,2
Robur Fonder 63,6 57,6 63,6 57,6
Summa 111,3 92,8 111,3 92,8

Not 17   Kassa och bank (mkr)

2019 2018 2019 2018

Kassa 0,1 0,1 0,1 0,1
Plusgiro 0,0 0,2 0,0 0,2
Bank 73,0 22,6 73,8 23,2
Summa 73,0 22,9 73,8 23,5

Not 18   Eget kapital (mkr)

Ingående eget kapital 912,0 877,6 996,6 958,2
Årets resultat 14,1 24,0 16,5 27,9
Justeringar eget kapital, ändrad redovisningsprincip 0,0 -10,0 0,0 -10,0
Justering EK värdering verkligt värde 0,0 24,8 0,0 24,8
Justering EK, återföring uppskrivning Kommuninv 0,0 -4,4 0,0 -4,4
Utgående eget kapital 926,0 912,0 1 013,0 996,5

   därav resultatutjämningsreserv 65,5 74,4 65,5 74,4

Not 19   Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser (mkr)

2019 2018 2019 2018

Förmånsbestämd/kompletteringspension 71,5 71,2 71,5 71,2
Pension till efterlevande 1,9 1,3 1,9 1,3
PA-KL pensioner 11,2 7,0 11,2 7,0
Särskild avtal/ålderspension 1,1 1,1 1,1 1,1
Visstidspensioner 2,4 0,4 2,4 0,4
Summa pensioner 88,0 81,0 88,0 81,0

Löneskatt 21,4 19,7 21,4 19,7
Summa avsatt till pensioner 109,4 100,7 109,4 100,7

Antal visstidsförordnande/visstidspensioner

     Förtroendevalda 0 1 0 1
     Tjänstemän 0 0 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 100,7 84,6 100,7 84,6
Nya förpliktelser under året 10,1 15,2 10,1 15,2
     varav:

     Nyintjänad pension 4,6 12,7 4,6 12,7
     Ränte- och basbeloppsuppräkning    2,6 2,2 2,6 2,2
     Sänkt diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0
     Pension till efterlevande 0,6 0,4 0,6 0,4
     Övrig post 2,2 -0,1 2,2 -0,1
Årets utbetalningar -3,1 -2,2 -3,1 -2,2
Förändring av löneskatt 1,7 3,1 1,7 3,1
Summa avsatt till pensioner 109,4 100,7 109,4 100,7
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Not 20   Andra avsättning (mkr)

Återställning Ahla deponi 2019 2018 2019 2018

Ingående avsättning 22,4 15,6 22,4 15,6
Reglering sluttäckning Ahla deponi etapp 1 -12,5 -12,5
Reglering sluttäckning Ahla deponi etapp 2 -0,5 -0,5
Årets avsättning 0,0 6,8 0,0 6,8
Delsumma andra avsättningar 9,4 22,4 9,4 22,4

Avättningen ska täcka kostnaden för den andra 
etappen av Ahla deponi.

Upplupen skatteskuld 0,0 0,0 8,3 6,3
Summa andra avsättningar 9,4 22,4 17,7 28,7

Not 21   Långfristiga skulder (mkr)

2019 2018 2019 2018

Lån Kommuninvest 0,0 0,0 1 357,0 1 067,0
Lån övriga kreditinstitut 0,0 0,0 60,0 60,0
Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 29,0 28,9
Delsumma 0,0 0,0 1 446,0 1 155,9

Investeringsbidrag

Ingående investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhållna investeringsbidrag under året 5,8 0,0 5,8 0,0
Upplösta investeringbidrag under året -0,3 0,0 -0,3 0,0
Delsumma 5,5 0,0 5,5 0,0

Anslutningsavgifter VA

Ingående avsättning 46,7 40,4 46,7 40,4
Årets förutbetalda intäkter 4,4 6,3 4,4 6,3
Delsumma 51,1 46,7 51,1 46,7

Summa 56,6 46,7 1 502,6 1 202,6

Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp 
periodiseras över den beräknade nyttjandeperioden
för anläggningstillgångarna (33år). 

Not 22  Kortfristiga skulder (mkr)

2019 2018 2019 2018

Leverantörsskulder 70,4 50,2 61,0 75,2
Källskatt 16,4 17,0 17,2 17,8
Arbetsgivaravgift 19,2 20,4 20,1 21,3
Mervärdesskatt 0,3 0,0 1,6 2,0
Semesterskuld 43,2 45,0 46,3 48,3
Ferielön lärarpersonal 14,0 13,9 14,0 13,9
Pensionskostn individuell del 32,9 32,2 32,9 32,2
Löneskatt pensionskostnad individuell del 10,9 11,7 11,6 11,7
Kortfristig skuld koncernbolag 0,0 0,0 0,1 0,0
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 33,7 20,2 56,0 51,7
Slutavräkning skatteintäkter 0,9 8,6 0,9 8,6
Prognos skatteintäkter 10,9 1,5 10,9 1,5
Överuttag VA-kollektivet 36,9 41,4 36,9 41,4
Tillfälligt statsbidrag flyktningverksamhet förutbet. 20,7 32,1 20,7 32,1
Övriga kortfristiga skulder 12,1 10,2 12,1 0,0
Summa 322,8 304,4 342,6 357,7
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Not 23 Borgensengagemang (mkr)

2019 2018 2019 2018

Kommunalt förlustansvar Egna hem 0,0 0,0 0,0 0,0
Lån Laholmshem AB 687,0 687,0 687,0 687,0
Lån Kommunfastigheter i Laholm AB 670,0 380,0 670,0 380,0
Bostadslån Riksbyggen 18,5 18,8 18,5 18,8
Lån ideella föreningar 1,7 1,8 1,7 1,8
Lån lokalägande föreningar 4,4 4,7 4,4 4,7
Övr borgensförpliktelser 0,0 0,0 73,5 73,5
Summa 1 381,6 1 092,3 1 455,1 1 165,8

Not 24 Pensionsförpliktelser (mkr)

2019 2018 2019 2018

Avsättning för pensioner 109,4 100,7 109,4 100,7
Ansvarsförbindelser/pensionsförpliktelser 388,6 501,1 388,6 501,1
Totala pensionsförpliktelser 498,0 601,8 498,0 601,8

Finansiella placeringar (verkligt värde) 111,3 92,8 111,3 92,8
Återlånade medel 386,7 509,0 386,7 509,0

Marknadsvärde fianansiell placering

Räntebärande värdepapper 0,0 41,9 0,0 41,9
Svenska aktier 0,0 35,2 0,0 35,2
Utländska aktier 0,0 15,7 0,0 15,7
Summa 0,0 92,8 0,0 92,8

Kommunen har enl beslut i kommunfullmäktige april 1999, § 41, ingått en solidarisk i borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2019-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ek förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ev ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som resp medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas resp insatskapital i 
Kommuninvest ekonomiska förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Laholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor 
och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 518 584 
970 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 518 386 996 kronor.
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Hanteringen av medel avsatta för pensionsförpliktelser har antagits av kommunfullmäktige 2018 § 7, dessa föreskrifter 
ingår i finanspolicy under avsnittet pensionsmedelsförvaltning. Finanspolicyn har ersatt  tidigare placeringsföreskrifter 
för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, som antagits av kommunfullmäktige den 24 februari 
september 2005, § 35 samt komplettering av dessa, som antagits av kommunfullmäktige den 28 maj 2013, § 77.

Kommunen

Koncernen
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Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

2019 2018 2019 2018

Ingående saldo 403,4 415,6 403,4 415,6
Aktualisering 0,0 -1,0 0,0 -1,0
Ränteuppräkning 2,6 4,0 2,6 4,0
Basbeloppsuppräkning 10,0 6,8 10,0 6,8
Ändring av försäkringstekniska grunder -0,2 0,0 -0,2 0,0
Pensionsutbetalningar -23,0 -22,0 -23,0 -22,0
Övrigt -4,2 0,0 -4,2 0,0
Delsumma 388,6 403,4 388,6 403,4

Löneskatt 94,3 97,8 94,3 97,8
Summa 482,9 501,2 482,9 501,2

Aktualiseringsgrad 98% 98% 97% 97%

Förtroendevalda på heltid och deltid

Not 25 Övriga förpliktelser

Finansiell leasing - Framtida förplikelser (mkr) 2019 2018 2019 2018

Fordon

Inom ett år 2,3 2,4 2,3 2,4
senare än ett år men inom fem år 2,0 1,5 2,0 1,5
senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 4,3 3,9 4,3 3,9

Kommunen

Koncernen

Koncernen

Kommunen har antagit pensionsregler (OPF-KL) för förtroendevalda som gäller fr o m 2015-01-01. 
Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda med uppdrag på heltid och deltid om minst 40 procent.  
Förvärvsinkomst upp till tre prisbasbelopp per år undantas från samordning med pension. Hela pensionsbeloppet 
skuldförs i samband med beviljad pension. Antalet förtroendevalda med dessa villkor uppgick 2019-12-31 till 7 
personer

Kommunen
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Justeringsposter ny lagstiftning

Balansräkning

Tillgångar IB 2019

UB 2018 

enl ÅR

Justering 

UB-IB

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggn. 524,1 524,1
Maskiner och inventarier 82,6 82,6
Finansiella anläggningstillgångar 422,8 427,2 -4,4
Summa anläggningstillgångar 1029,5 1033,9 -4,4

Omsättningstillgångar

Förråd 1,6 1,6
Fordringar 204,9 204,9
Exploateringsmark 34,3 34,3
Kortfristiga placeringar 92,8 69,3 23,5
Kassa och bank 22,9 22,9
Summa omsättningstillgångar 356,5 333,0 23,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1386,1 1366,9 19,2

Eget kapital, avsättningar och skulder IB 2019

UB 2018 

enl ÅR

Justering 

UB-IB

Eget kapital
Årets resultat 24,0 25,2 -1,2
Resultatutjämningsreserv 74,4 74,4
Övrigt eget kapital 813,6 793,2 20,4
Summa eget kapital 912,0 892,8 19,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 100,7 100,7
Andra avsättningar 22,4 22,4
Summa avsättningar 123,1 123,1

Skulder
Långfristiga skulder 46,7 46,7
Kortfristiga skulder 304,4 304,4
Summa skulder 351,1 351,1

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1386,1 1366,9 19,2
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Resultaträkning

Justerad 

ÅR Enl ÅR Justering

2018 2018 2018

Verksamhetens intäkter 369,3 369,3
Verksamhetens kostnader -1 694,1 -1 694,1
Avskrivningar -35,2 -35,2
Jämförelsestörande poster -6,7 -6,7
Verksamhetens nettokostnader -1 366,7 -1 366,7

Skatteintäkter 1 004,1 1 004,1
Statligt utjämningsbidrag 379,0 379,0
Finansiella intäkter 11,9 11,9
Finansiella kostnader   -4,3 -3,1 -1,2
Resultat före extraord. poster  24,0 25,2

Extraordinära intäkter 0,0 0,0
Extraordinära kostnader  0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0

Årets resultat   24,0 25,2
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Driftredovisning 
 

Allmänt om driftredovisningen 
Sammantaget, för samtliga nämnder, upp-
går resultatet till ett underskott om 21,6 
mkr genom följande avvikelse per nämnd. 
Motsvarande avvikelse vid budgetuppfölj-
ning två 2019 uppgick till budgetunder-
skott om 19,0 mkr. 
 
 mkr 
Kommunfullmäktige    - 0,3 
Kommunstyrelsen. + 2,5 
Kommunstyrelsen (VA- verks) + 0,0  
Kommunstyrelsen (avfallsverks.) + 0,0 
Kultur- o utvecklingsnämnden  + 3,0 
Miljö- o byggnadsnämnden + 0,8 
Barn- o ungdomsnämnden  - 14,2 
Socialnämnden  - 13,3 
Revision  - 0,1 
   
Totalt  - 21,6 

 
Nedan redovisas kortfattat respektive 
nämnds kommentarer och prognos. 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamheten som består av kostnader för 
kommunfullmäktige och stöd till de poli-
tiska partierna hade under året tolv sam-
manträden. Då 2019 var första året i en ny 
mandatperiod genomfördes utbildningsin-
satser för samtliga förtroendevalda i början 
av året. Det ekonomiska resultatet slutade 
på -0,3 mkr, vilket beror på att utbildningen 
i årets början blev dyrare än beräknat samt 
att anslaget för partistöd inte räckt till då 
antalet partier i fullmäktige blivit fler än ti-
digare år. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter, som be-
står av tre delar: kommunledningskontoret, 
servicekontoret och räddningstjänsten 
presenterar ett resultat vid årets slut om 
totalt +2,5 mkr. 
 
Överskottet beror till stor del på vakanser 
inom ett par av kommunledningskontorets 
enheter såsom personal, kansli, ekonomi 
och planering. Andra större budgetöver-
skott är lägre kostnader för E-arkiv samt att 

avsatta medel för måluppfyllelse inte för-
brukats fullt ut. 
 
Kostnadsökningarna för färdtjänst under 
senare år är väl kända och uppvisar ett ne-
gativt resultat vid årets slut.  Kommunsty-
relsen visar under 2019 även underskott i 
form av bortfall av hyresintäkter på ett par 
fastigheter, framförallt Lagab, som har 
sålts, och polishuset, som står tomt. 

 
Kommunstyrelsen VA-verksamhet 
Va-verksamheten i Halmstad och Laholm 
bedrevs under 2019 i en gemensam organi-
sation och med en gemensam nämnd, La-
holmsbuktens VA. Huvuddelen av La-
holms kostnader för drift och investeringar 
faktureras från värdkommunen Halmstad.  
 
VA-verksamheten uppvisar inga stora av-
vikelser från budget. Taxan har varit den-
samma som föregående år. Anslutningsav-
gifterna har legat på en fortsatt hög nivå. 
 
Några större driftstörningar har inträffat på 
ledningssystemet som lett till större insat-
ser med oplanerade kostnader som följd. 
Ökade kostnader för slamhantering vid 
Ängstorp i samband med ombyggnaden 
har också belastat driftbudgeten. 

 
Verksamheten är budgeterad med 0-resul-
tat. Kapitalkostnaderna, i form av räntor 
och avskrivningar, har blivit lägre än bud-
get på grund av en lägre investeringsvolym 
under tidigare år. Samtidigt har både intäk-
ter och kostnader att bli något högre än 
budget.  
 
För verksamheten tillämpas en redovis-
ningsprincip som innebär att överuttag 
upptas som en skuld till VA-kollektivet i 
kommunens balansräkning. Årets beräk-
nade resultat redovisas därmed som +0. För 
året har ett överuttag tagits ut från VA-kol-
lektivet motsvarande 1,1 mkr. 
 
Kommunstyrelsen avfallsverksamhet 
Avfallsverksamheten redovisar ett resultat 
om +-0 mkr. Kostnaderna för avfallshante-
ringen blev under 2019 totalt sett något 
högre än budgeterat. Insamlingsentreprena-
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den för hushållssopor blev dyrare bland an-
nat beroende på befolkningsökningen och 
därmed fler abonnenter. Intäkterna för ren-
hållningsavgifter blev också högre än bud-
geterat, vilket även det hänger ihop med be-
folkningsökningen men också för att 
många fritidsabonnemang övergått till 
helårsabonnemang. Det nya insamlingssy-
stemet innebär intäkter för återvinning av 
förpackningar av olika slag.  

 
Avfallsverksamheten har från och med 
2018 års utfall övergått till samma princip-
hantering som VA-verksamheten om över- 
och underuttag. Verksamheten är därmed 
budgeterad med ett +0 resultat för 2019. 
För året har ett underuttag tagits ut från av-
falls-kollektivet motsvarande 3,6 mkr. 

 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Sammantaget genererar kultur- och ut-
vecklingsnämnden ett resultat om +3,0 mkr 
för 2019.  
 
Nämndens kostnader ökade under året, 
men intäkterna ökade mer än kostnaderna i 
förhållande till budgeten. 
 
Avdelning arbetsmarknad och enheten 
KUN gemensamt genererade ett överskott, 
medan avdelning Kultur och fritid och av-
delning utbildning levererade ett under-
skott.  
 
Under KUN gemensamt återfinns ett över-
skott under året om 0,7 mkr. Anledningen 
är att nämndens investeringar inge genom-
förts fullt ut vilket har medfört ett överskott 
på kapitalkostnaderna i förhållande till 
budgeten. Även överskott inom personal-
kostnaderna. 
 
Avdelningen kultur och fritid generera un-
der året ett underskott om 1,0 mkr. Nämn-
den har under hösten beslutat om extra stöd 
till föreningar utöver budgeten om 0,6 mkr. 
Även enheten för kultur och turistbyrå le-
verera under skott av större storlek. Reno-
veringar av konstverk och samt förbätt-
ringsåtgärder för teatern är delar av orsa-
kerna. 
 

Avdelning arbetsmarknad har under året 
inte kommit igång med verksamheter som 
nämnden budgeterat för. Dessa är bland an-
nat byggåtervinningen som invigs i mars 
2020. Jobb Laholm tillsköts medel under 
2019 från de kommungemensamma integ-
rationsmedlen. Dessa har verksamheten 
inte utnyttjat full ut, vilket genererat över-
skott på intäktssidan. Avdelningen genere-
rar därmed ett överskott om 4,6 mkr.  
 
Underskottet inom avdelning utbildning 
beror på ökade kostnader på Osbecksgym-
nasiet och vuxenutbildningen. Under året 
har nämnden arbetat fram en åtgärdsplan, 
som har begränsat underskottets omfatt-
ning. Underskottet uppgick till 1,5 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden redovisar ett nettobudgetunder-
skott om 14,2 mkr. Barn- och ungdoms-
nämndens resultat har de senaste fem åren 
varit negativt och största anledningen till 
detta är ökningen av antalet barn och elever i 
nämndens verksamheter dvs volymföränd-
ringar.  
 
Volymerna har under 2019 ökat inom samt-
liga verksamheter. I förskolan var antalet 
barn i genomsnitt 72 fler jämfört med ge-
nomsnitt för 2018. Inom fritids var antalet 
barn 36 fler jämfört med 2018 och inom sko-
lan var snittet 48 fler elever än jämfört med 
2018.  
 
Övriga underskott består bland annat av 
ökade kostnader för skolskjutsar, lednings-
funktioner inom skola och förskola, samt 
sjunkande ersättningar från Migrationsverket 
till enheten för flerspråkighet och integrat-
ion.  
 
Nämnden har för året inte erhållit budget-
kompensation för lokalhyror om 3,0 mkr. 
Framförallt är det tidigare budgetmässiga 
korrigeringar av tillfälliga paviljongslös-
ningar i Vallberga som inte har kunnat av-
vecklas i samband med Vallmons öppnade i 
Ränneslöv. Paviljongerna är kvar och ska an-
vändas för kommande evakuering av försko-
lebarn på Mumindalens förskola som ska re-
noveras. Nämnden har inte heller erhållit full 
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kompensation för fördyringen av nya Glän-
ningeskolan. 
 
Socialnämnden 
Socialnämndens totala budgetunderskott 
för 2019 landar på – 13,3 mkr. Utfallet av 
intäkter 2019 blev högre än budget, främst 
pga projektmedel, försäljning till andra 
verksamheter och kommuner, statsbidrag 
till äldreomsorgen samt lönebidrag. Kost-
naderna blev högre än budgeterat, främst 
inom äldreomsorgen och ekonomiskt bi-
stånd. 
 
Under 2019 har volymerna ökat i hemtjäns-
ten med 9,3% mot 2018. Äldreomsorgen 
har haft ökade kostnader som till stora de-
lar är personalkostnader i form av dubbel-
bemanning inom hemtjänsten, vak och ex-
tra bemanning, outnyttjad pooltid. Tillgång 
till sjuksköterskor har varit en fortsatt brist 
under året och HSL verksamheten har 
tvingats köpa in bemanningssjuksköters-
kor, vilket varit kostnadsdrivande.  
 
Insatser till personer med funktionsnedsätt-
ning inom LSS och SFB har under året sett 
en ökning av antalet äldre personer med 
ökad vårdtyngd på gruppbostäderna, vilket 
inneburit ökade personalkostnader och ute-
bliven daglig verksamhet. Under året har 
verksamheten även fått avslag på ansök-
ningar om ersättning från Försäkringskas-
san och Migrationsverket för personer 
inom målgruppen, vilket bidragit till ett ne-
gativt resultat vid årets slut. 
 
Socialkontorets mottagning, handläggning 
och utredning följer det nationella läget 

med fortsatt högt antal anmälningar på ut-
redningssidan för barn och unga Familje-
hemsverksamheten för barn och unga har 
under 2019 i genomsnitt haft 10 fler place-
rade barn jämfört med 2018, vilket genere-
rat ökade kostnader för verksamheten. 
 
I internbudgeten för 2019 lades en fortsatt 
minskad budget för ekonomiskt bistånd 
med förhoppning att samarbetet med ar-
betsmarknadsinsatser skulle bidra till ökad 
sysselsättning och ett minskat bidragsbero-
ende hos målgruppen. Antalet hushåll med 
ekonomiskt bistånd minskade under året, 
från ett genomsnitt om 226 hushåll per må-
nad 2018 till 217 hushåll per månad 2019. 
Trots det minskade antalet hushåll når 
verksamheten inte upp till budgeterad nivå 
och redovisar ett negativt resultat för 2019. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämnden redovisar ett prognostiserat re-
sultat om + 0,8 mkr. 
 
Kostnaderna för året blev lägre än budge-
terat främst med anledning av tjänst- och 
föräldraledigheter. Intäkterna blev lägre än 
budgeterat både inom bygg, mät och miljö. 
Detta beror på att antal bygglov som kom-
mit in till samhällsbyggnadskontoret har 
minskat något och omfattningen på ären-
dena har inte varit lika stor som tidigare år. 
För de enskilda avlopp som inventerats så 
har det inte funnits lika många avlopp som 
har behövts åtgärdats som vid tidigare in-
venteringar. 
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Driftredovisning

Verksamhet Utfall Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget-

2018 2019 2019 2019 2019 avvikelse

Netto Netto Kostnader Intäkter Netto

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 900 1356 1 527 1 527
Stöd till politisk verksamhet 1 160 1130 1 209 1 209

Summa Kommunfullmäktige 2 060 2 486 2 736 0 2 736 -250

Därav tilläggsbudgeterat

Kommunstyrelse
Skattefinansierad verksamhet
Nämnds- och styrelseverksamhet 2 707 3 403 4 033 0 4 033
Övrig politisk verksamhet 2 989 2 998 3 444 574 2 870
Överförmynderi 2 103 2 003 2 075 0 2 075
Gem administration 45 863 63 136 61 348 4 860 56 488  

Kommunförsäkring 1 149 1 300 1 210 0 1 210
Marknadsföring, varumärke 1 329 1 350 949 2 947
Bredband 1 990 1 950 1 869 0 1 869  

Intern Service administr. 1 023 2 202 1 152 54 1 098
Kostverksamhet -228 0 9 273 8 967 306
Stadshuscafeteria 737 859 1 553 695 858
Transport/verkstad 162 638 14 015 13 994 21
Kontorsservice 2 174 2 138 5 421 3 071 2 350
Gem adm. Planeringskont 8 145 0
Medborgarservice 2 166 2 228 139 2 089
Näringslivsfrämjande åtgärder 3 881 905 868 250 618
Lokalförsörjning 1 214 0 1 399 1 272 127
Lokaler 6 826 6 694 16 665 6 250 10 415
Allmän markreserv 762 1 014 1 758 1 280 478
Övrig fysisk och teknisk planering 466 899 10 485 9 429 1 056
Kalkning 258 62 3 236 3 079 157
Energirådgivning 69 0 0 0 0
Färdtjänst 11 639 11 413 12 822 0 12 822
Driftsenhet administration 2 130 3 055 4 462 1 361 3 101
Gator och vägar 24 002 24 537 29 980 5 065 24 915
Offentlig miljö 9 518 9 625 10 711 365 10 346
Räddningstjänst 23 285 22 967 26 486 3 923 22 563
Summa skattefinansierad verks 154 193 165 314 227 442 64 630 162 812 2 502

Därav tilläggsbudgeterat 2 100

Kommunstyrelsen Avfallsverksamhet
Avfallshantering 0 0 33 775 33 775 0  
Summa avgiftsfinansierad verks 0 0 33 775 33 775 0 0

Därav tilläggsbudgeterat

Kommunstyrelsen VA-verksamhet
Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 56 039 56 039 0
Summa avgiftsfinansierad verks 0 56 039 56 039 0 0

Summa Kommunstyrelse 154 193 165 314 317 256 154 444 162 812 2 502

Därav tilläggsbudgeterat

73



Verksamhet Utfall Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget-

2018 2019 2019 2019 2019 avvikelse

Netto Netto Kostnader Intäkter Netto

Kultur- o utvecklingsnämnd
Nämnds- och styrelseverksamhet 863 1 150 992 0 992
Gem administration 9 091 14 566 13 898 987 12 911
Destinationsutveckling 1 260 946 762 23 739
Turistverksamhet 1 344 1 616 1 749 58 1 691
Allm fritidsverksamhet 4 791 6 408 6 982 46 6 936
Kulturstöd 780 828 848 0 848
Allm kulturverksamhet 3 213 3 532 4 351 385 3 966
Museiverksamhet 2 200 2 134 3 380 916 2 464
Bibliotek 10 847 11 127 12 712 1 478 11 234
Kulturskola 6 062 6 300 7 668 1392 6 276
Idrotts- och fritidsanläggningar 14 545 15 488 25 327 10 226 15 101
Fritidsgårdar 6 759 6 153 6 542 278 6 264
Gymnasieskola 99 551 101 429 111 452 8 148 103 304
Gymnasiesärskola 10 034 11 631 11 494 352 11 142
Vuxenutbildning 10 887 10 186 18 904 8 072 10 832
SFI 8 270 7 059 9 292 1 888 7 404
Daglig verksamhet 10 618 13 081 12 532 787 11 745
Flyktingverksamhet -696 0 2 181 2 673 -492
Arbetsmarknadsåtgärder 16 142 16 486 32 988 19 237 13 751

Summa Kultur-o utvecklingsnämnd 216 561 230 120 284 054 56 946 227 108 3 012

Därav tilläggsbudgeterat 833

Barn- o ungdomsnämnd  
Nämnds- och styrelseverksamhet 707 880 797 0 797
Gem administration 7 507 8041 8 768 85 8 683
Barnomsorg 176 271 180093 224 320 33 173 191 147
Grundskola 293 427 316025 350 245 31 601 318 644  
Gymnasieskola 0 0 6 534 6 534 0  

Summa Barn- o ungdomsnämnd 477 912 505 039 590 664 71 393 519 271 -14 232

Därav tilläggsbudgeterat 1 140

Socialnämnd
Nämnds- och styrelseverksamhet 905 983 1010 0 1 010  
Gem administration 19 844 24145 24 703 2551 22 152
Öppen förskola 1 349 2462 2 966 667 2 299
Vård och omsorg, äldreomsorg 259 458 260636 323 997 49 529 274 468
Insatser enligt LSS/LASS 110 414 108292 139 200 27 767 111 433
Insatser til funktionsnedsatta 21 706 24693 22 679 1 641 21 038
Individ- och familjeomsorg 54 239 56692 52 558 1 485 51 073
Ekonomiskt bistånd 28 678 25608 30 770 1 199 29 571
Flyktingverksamhet -645 -5594 12 626 14 480 -1 854

Summa Socialnämnd 495 948 497 917 610 509 99 319 511 190 -13 273

Därav tilläggsbudgeterat 254

74



Verksamhet Utfall Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget-

2018 2019 2019 2019 2019 avvikelse

Netto Netto Kostnader Intäkter Netto

Miljö-o byggnadsnämnd
Nämnds- och styrelseverksamhet 653 774 866 0 866  
Gem administration 6 204 6245 5 622 1 5 621
Fysisk och teknisk planering 1 143 3600 10 573 7 014 3 559
Miljö- och hälsoskydd 1 510 1276 5 059 4 270 789
Alkoholtillstånd 199 36 821 510 311
Bostadsanpassning 3 232 3256 3 278 3 278

Summa Miljö- o byggnadsnämnd 12 941 15 187 26 219 11 795 14 424 763

Därav tilläggsbudgeterat   

Revision
Revision 1 246 1301 1 546 151 1 395  

Summa Revision 1 246 1 301 1 546 151 1 395 -94

Därav tilläggsbudgeterat

Summa nämndsredovisning 1 360 861 1 417 364 1 832 983 394 047 1 438 936 -21 572

Därav tilläggsbudgeterat   

Gem kostnader/intäkter
Därav tilläggsbudgeterat

Pensionskostnader 30 114 29 800 23 761 0 23 761
Avtalsförsäkringar 408 0 288 0 288
KS förfogande 64 200 0 0
Gemensamma personalkostnader 2 979 1 000 15 0 15
Realisationsvinster -5 947 5 186 -5 186
Volymökningar 2 260
Nedskrivningar 0 0
Övriga gemensamma intäkter/kostnader -669 4 906 3 811 1 095
Kapitalkostnader, internränta -21 038 -18 400 -19 816 -19 816
Regl finansiella poster -101 136 -136
Interna poster 0 0 0

Summa Gem kostnader/intäkter 5 810 14 860 9 154 9 133 21 14 839

Därav tilläggsbudgeterat

Avstämning resultat 1 366 671 1 432 224 1 842 137 403 180 1 438 957 -6 733

75



Investeringsredovisning 
 

Allmänt om investeringar 
Nettoinvesteringarna av fastigheter, an-
läggningar, infratsruktur och inventarier 
under år 2019 uppgick till 177,8 mkr, vilket 
var 30,7 mkr lägre än år 2018. Budgeten för 
verksamhetsåret 2019 uppgick till 228,2 
mkr, utfallet var således 50,4 mkr lägre. En-
ligt budgetutfallsprognos nummer två för 
2019 skulle investeringsvolymen uppgå till 
197,4 mkr för helåret. Utfallet för helåret är 
således 19,6 mkr lägre än senaste progno-
sen. De senaste åren stora investeringsvo-
lym beror framförallt på stora projekt inom 
VA och avfallsverksamhet. 
 
Den avgiftsfinansierade verksamheten står 
för 67,4 mkr motsvarande cirka 38 procent. 
Motsvarande siffror för helåret 2018 var 
154,5 mkr eller cirka 74 procent. Investe-
ringarna fördelar sig mellan följande kate-
gorier: 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Utfallet av VA verksamhetens investe-
ringar hamnade på 51,0 mkr, strax under 
budget. De största kostnader tillhör exploa-
tering av industriområden. Den stora ut-
byggnaden av Ängstorp har slutbesiktigats 
och godkänts samt har förnyelse av befint-
liga ledningar skett på flertalet platser i 
kommunen. 
 
Avfallsverksamheten visar vid årets slut ett 
resultat om 16,4 mkr i investeringar där den 
största posten är inköp och montering av 
sopkärl till det nya avfallssystemet för 
kommunens hushåll. Utbyggnad av lakvat-
tenhanteringen vid Ahla deponi har inte ge-
nomförts under året. Avvikelsen för pro-
jektet uppgår till 28,1 mkr. Denna avvikelse 
har kommunfullmäktige budgeterat in i 
senaste kommunplanen då avvikelsen var 
känd redan i höstas på grund av den före-
nade upphandling. Entreprenaden är nu till-
delad och är på väg att startas upp. 

 
Inom Kommunstyrelsens övriga verksam-
heter har investeringarna gett ett årsresultat 
om 74,0 mkr, där den i särklass störta inve-
steringen är markförvärvet av Ala 3:30 som 
uppgick till 35,0 mkr. Projektet resecent-
rum (3,8 mkr) samt kostnaden för projektet 
bryggor (5,1 mkr) blev högre än budgeterat, 
medan utveckling av kustområdet - samt 
gatuarbeten av kustområdet inte förbrukat 
budgeten under året. Även inom kommun-
styrelsens investeringsram för anläggnings-
investeringar i gator, vägar och cykelvägar-
har inte hela anslaget förbrukats. Totalt har 
kommunstyrelsen en budgetavvikelse på 
25,1 mkr för året exklusive exploaterings-
verksamheten. 
 
Inom exploateringsverksamheten redovisas 
också stora avvikelser. Förseningar av 
Mellby industriområde och Handelsplatsen 
Ängstorp har medfört förseningar vilket re-
sulterat i lägre utgifter. Färre försäljningar 
av både industrimark som bostadmark har 
också föranlett lägre inkomster under året. 
Del fanns förhoppningar om att kunna 
starta försäljning på Östra Nyby som är för-
senat. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Kultur och utvecklingsnämndens investe-
ringar för 2019 landar på 11,0 mkr, vilket 
är 2,7 mkr lägre än budgeterat. Under 2019 
har nämnden färdigställt Glänningesjöba-
dets renovering och byggnation av hopptor-
net. Nämnden har erhållit ett bidrag från 
Lundgrenska donationsstiftelsen under året 
på 750 tkr för finansiering till detta projekt.   
 
I Veinge har konstgräsplanen blivit färdig 
och utegymmet i Hishult är på plats. Störst 
avvikelse återfinns på anslaget för arbets-
träning på 1,7 mkr. Under 2020 kommer 
detta anslag att förbrukas på en vidareut-
veckling av byggåtervinningen bredvid 
Ahla deponi. 

 
Barn- och ungdomsnämnden 
Utfallet av Barn- och ungdomsnämndens 
investeringar för 2019 blev 10,0 mkr, vilket 
är 3,6 mkr lägre än budgeterat. Vallmons 
förskola i Ränneslöv och Glänningeskolan 

(mkr) 2019 
VA och avfall 101,1 
Exploatering 9,3 
Verksamheter 67,4 
Summa 177,8 
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startade upp inför hösten 2019 medan pa-
viljongerna för förskoleverksamhet fortlö-
pande har startat upp sedan årsskiftet. För 
Glänningeskolans inventarier återstår en 
biblioteksdel inför 2020, avvikelsen uppgår 
till 2,1 mkr.  
 
Barn- och ungdomsnämndens investerings-
anslag för gemensamma inventarier har till 
största delen använts till att finansiera fasta 
solskydd i utemiljön på förskolorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialnämnden 
Socialnämndens investeringar för 2019 
uppgick till 6,1 mkr, vilket är 2,4 mkr lägre 
än budgeterat. Den största budgetavvikel-
sen beror på utbytet av trygghetslarm som 
inte genomförts fullt ut under året som upp-
går till 2,3 mkr. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar 
inga investeringar under 2019, utan önskar 
flytta fram investeringarna för utbyte av 
plotter om 0,4 mkr till år 2020.  
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Investeringsredovisning 
Projekt Ursp.budget Ombudg fr Nya proj/ Årsbudget Utfall Budget-

2019 föreg år till anslag 2019 2019 avvikelse

Kommunstyrelsen    
Övriga investeringar KS 1 000 -300 700 0 700
IT-investeringar 700 158 858 289 569
IT stöd och ledningsstödssystem 700 700 440 260
Utbyte av infrastruktur IT 625 625 516 109
Inventarier kök 700 419 1 119 0 1 119
Fordonsorganisation 2000 156 2 156 1 091 1 065
E-tjänster/Digitalisering 600 600 0 600
Serverplattform 2 000 2 000 0 2 000
E-arkiv hårdvara 250 250 0 250
Åtgärder tätorter 500 290 790 699 91
stadsparken 220 220 250 -30
Upprustning lekplatser 300 500 800 831 -31

Upprustning lekplatser bidrag -650 -650 0 -650
Utveckling kustområdet 2 000 3 000 5 000 89 4 911
Geosecma parkmodul 150 150 194 -44
Husbilsparkering 150 150 300 262 38
Investeringsram anläggning 10 000 300 10 300 7 604 2 696
Utbyggnad GC-vägar 3 000 190 3 190 1 687 1 503
Utbyggnad GC-vägar, bidrag -545 -545 0 -545
Utbyggnad GC-väg Hasslöv-Östra Karup 500 500 0 500
laddningsstolpar 150 150 11 139
skyltar 100 100 5 95
fiber tomrör 200 200 90 110
Centrumbildn Skummeslöv 2 700 300 3 000 2 275 725
Offentlig belysning 3 000 3 000 2 702 298
Resecentrum utgift 2 700 400 3 100 3 759 -659

Resecentrum inkomst -2 000 -2 000 0 -2 000
Åtgärder medborgardialog 300 200 500 145 355
Parkering Siloetten 500 -350 150 0 150

Bryggor utgift 500 4 316 550 5 366 5 127 239
Bryggor Inkomst -2 450 -550 -3 000 0 -3 000
trafikplats laholm 1 500 -1 500 0 0 0
AVS riksväg 24 1 500 -1 000 500 457 43
Gatuarbeten kusten 3 000 522 978 4 500 62 4 438
Ortsutveckl Knäred/Veinge 250 -250 0 0 0
Ortsutveckl Veinge 500 500 0 500
Ortsutveckl Knäred 500 500 1 000 1 022 -22
Markarydsbanan 1 500 500 2 000 20 1 980
Markförvärv 2 000 43 750 45 750 41 553 4 197

Fordon Räddningstjänsten 4 300 4 300 1 939 2 361
Släck- och räddningsutrustning 1 000 1 000 927 73
Delsumma 46 005 6 966 46 208 99 179 74 046 25 133

Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Exploatering industri (inkomst) -21 700 -200 -21 900 -429 -21 471
Exploatering industri (utgift) 10 400 -60 10 340 6 573 3 767
Exploatering bostäder (inkomst) -3 150 750 -2 400 -769 -1 631
Exploatering bostäder (utgift) 19 200 -8 530 10 670 3 929 6 741
Delsumma 4 750 0 -8 040 -3 290 9 304 -12 594

78



Projekt Ursp.budget Ombudg fr Nya proj/ Årsbudget Utfall Budget-

2019 föreg år till anslag 2019 2019 avvikelse

Kommunstyrelsen VA-verksamhet
Vattenproduktion 6 000 1 000 7 000 2 764 4 236
Ombyggnad Skottorps vattenverk 5 000 -3 000 2 000 1 380 620
Avloppsrening ospec 4 750 1 000 5 750 4 111 1 639
Utbyggnad Ängstorp 2 750 500 3 250 5 334 -2 084
Huvudledningar ospec 5 500 500 6 000 5 987 13
Överföringsledn.Hedhuset-Ängstorp 2 500 500 3 000 5 042 -2 042
Exploatering bostäder 2 000 2 000 1 468 532
Exploatering industri 2 600 7 900 10 500 13 548 -3 048
Förnyelse av befintliga ledningar 7 000 500 7 500 8 091 -591
Utbyggnad dagvatten 5 000 5 000 3 285 1 715

Delsumma 43 100 8 900 0 52 000 51 010 990

Kommunstyrelsen avfallsverksamhet
Lakvattenshantering 27 600 497 28 097 46 28 051
Dagvattenhantering 100 100 0 100
Omlastningsstation 500 500 572 -72
Komplettering Ahla ÅVC 1 020 -70 950 863 87
Inköp av kärl 13 100 -1 185 11 915 12 978 -1 063
Montering av kärl 1 500 400 1 900 1 093 807
Infastsväg 150 500 650 832 -182

Delsumma 43 220 -208 1 100 44 112 16 384 27 728

Summa Kommunstyrelse 137 075 15 658 39 268 192 001 150 744 41 257

Kultur- och utvecklingsnämnd
Investeringsram KUN 2 000 2 000 1 125 875
Utrustning Glänninge idrottshall 500 500 378 122
Biblioteksutrustning 700 700 0 700
Utegym Hishult 125 125 0 125
Hopptorn Glänninge 750 750 0 750
Hopptorn Glänninge bidrag -750 -750 0 -750
Omläggning Glänninge konstgräs 0 0 0
Renovering Lugnarohögen 500 500 650 -150
Utegym Knäred och Våxtorp 250 250 200 50
Glänningesjöbadet renovering 731 731 1 485 -754
Yrkesprogram 100-byggnaden 65 65 65 0
Campus Laholm inventarier 1 060 1 060 1 060 0
Arbetsträning och daglig verksamhet 2 473 2 473 786 1 687

Konstgräsplan, Veinge 5 000 5 000 4 999 1
Bevattning tennisbanor 300 300 274 26

Summa Kultur- o utvecklingsnämnd 3 825 9 579 300 13 704 11 022 2 682

 

Barn- och ungdomsnämnd       
Investeringsram enligt plan 1 400 1 400 813 587
Inventarier Glänningeskolan 4 000 3 000 3 000 10 000 7 915 2 085
Inventarier Vallmon 700 300 1 000 621 379
Inventarier paviljonger 1 200 1 200 612 588

Summa Barn- o ungdomsnämnd 7 300 3 300 3 000 13 600 9 961 3 639
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Projekt Ursp.budget Ombudg fr Nya proj/ Årsbudget Utfall Budget-

2019 föreg år till anslag 2019 2019 avvikelse

 

Socialnämnd       
Investeringsram 1 600 98 1 698 1 571 127
Treserva- nya programmoduler 470 470 940 940 0
Arbetsmiljö, välfärdsteknik/hjälpmedel 600  600 600 0
E-hälsa 294 294 294 0
Utbyte av trygghetslarm 4 676 4 676 2 375 2 301
Digital låsanordning medicinskåp 279 279 279 0
Inventarier gruppbostad 35 35 35 0
Summa Socialnämnd 2 670 5 852 0 8 522 6 094 2 428

Miljö- och byggnadsnämnd      
Utbyte av Plotter 400 400 0 400

Summa Miljö- o byggnadsnämnd 0 400 0 400 0 400

Nettoinvesteringar totalt 150 870 34 789 42 568 228 227 177 821 50 406
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RESULTATRÄKNING (Mkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 33,8 34,5
Verksamhetens kostnader 2 -27,8 -33,2
Avskrivningar 3 -5,0 -1,0
Verksamhetens nettokostnader 1,0 0,3

Finansiella kostnader   4 -1,0 -0,3

Årets resultat   0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 38,3 37,6
Inventarier och maskiner 6 42,9 32,2
Summa anläggningstillgångar 81,2 69,8

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 7 7,3 6,2
Summa omsättningstillgångar 7,3 6,2

SUMMA TILLGÅNGAR 88,5 76,0

Eget kapital, avsättningar och skulder 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 0,0 0,0

varav årets resultat 0,0 0,0

Avsättningar

           Avsättning deponi 8 9,4 22,4

Skulder

Avräkning mot kommunen 9 71,8 44,5
Kortfristiga skulder 10 7,3 9,1

Summa skulder och avsättningar 88,5 76,0

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 88,5 76,0

RÄKENSKAPER AVFALLSVERKSAMHETEN
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Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2019 2018

Renhållningsavgifter 26,8 23,9
Tippavgifter 0,9 1,4
Slamtömningsavgifter 2,9 3,1
Övriga intäkter 3,1 1,7
Underuttag/överuttag 0,0 4,4
Summa 33,8 34,5

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2019 2018

Personalkostnader inkl arbetgivaravg. och pension 3,9 3,3
Entreprenader, köp av verksamhet 19,5 18,0
Övriga tjänster 0,9 1,2
Övriga verksamhetskostnader 2,9 2,6
Marknadsföring/reklam 0,1 0,4
Förvaltningsersättning 1,1 1,0
Avsättning deponi. Sluttäckning -0,5 6,7
Summa 27,8 33,2

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2019 2018

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar 1,6 0,8
Avskrivningar inventarier och maskiner 3,4 0,2
Summa 5,0 1,0

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt  den förväntade fysiska nyttjandeperioden.
Avskrivning görs med lika stora belopp över perioden, enligt metoden för rak linjär avskrivning.
Följande avskrivningstider används:

År Procent
Inventarier och maskiner 7-10 10-14
Lakvattenhantering 33 3
Omlastningsstation 33 3
Dagvattenhantering 50 2

Not 4   Finansiella kostnader (mkr)

2019 2018

Internränta-räntesats 1,5% 2,0%
Internränta 1,0 0,3
Summa 1,0 0,3

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

2019 2018

Ingående värde 37,6 12,6
Anskaffning 2,3 25,8
Försäljning 0,0 0,0
Avskrivningar -1,6 -0,8
Summa 38,3 37,6

Acumulerat anskaffningsvärde 51,9 49,6
Ack avskrivningar -13,6 -12,0
Ack nedskrivningar 0,0 0,0
Summa 38,3 37,6

NOTER AVFALLSVERKSAMHETEN
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Not 6 Inventarier och maskiner (mkr)

2019 2018

Ingående värde 32,2 1,2
Anskaffning 14,1 31,3
Försäljning 0,0 0,0
Avskrivningar -3,4 -0,3
Summa 42,9 32,2

Acumulerat anskaffningsvärde 47,3 33,2
Ack avskrivningar -4,4 -1,0
Ack nedskrivningar 0,0 0,0
Summa 42,9 32,2

Not 7 Kundfordringar

2019 2018

Kundfordringar 7,3 6,2
Summa 7,3 6,2

Not 8 Avsättning deponi

2019 2018

Ingående avsättning 22,4 15,7
Årets avsättning -13 6,7
Summa 9,4 22,4

Not 9 Avräkning mot kommunen

2019 2018

Skuld mot kommunen för täcka kapitalunderskott 71,8 44,5
Summa 71,8 44,5

Not 10 Kortfristiga skulder

2019 2018

Källskatt 0,1 0,1
Arbetsgivaravgifter 0,1 0,1
Pensioner, tjänstepension 0,1 0,1
Löneskatt, tjänstepension 0,1 0,1
Semesterlöneskuld 0,2 0,1
Överuttag avfallskollektivet 2,0 5,6
Leverantörsskulder 2,6 1,9
Upplupna kostnader 2,2 1,1
Summa 7,3 9,1
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RESULTATRÄKNING (Mkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 56,0 49,5
Verksamhetens kostnader 2 -38,4 -35,0
Avskrivningar 3 -13,5 -10,6
Verksamhetens nettokostnader 4,2 3,9

Finansiella kostnader   4 -4,2 -3,9

Årets resultat   0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 325,1 287,5
Summa anläggningstillgångar 325,1 287,5

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 6 6,5 6,2
Summa omsättningstillgångar 6,5 6,2

SUMMA TILLGÅNGAR 331,6 293,7

Eget kapital, avsättningar och skulder 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 0,0 0,0

varav årets resultat 0,0 0,0

Skulder

Avräkning mot kommunen 7 240,9 208,3
Förutbetald anslutningsavgift 8 51,1 46,7
Kortfristiga skulder 9 39,6 38,7

Summa skulder 331,6 293,7

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 331,6 293,7

RÄKENSKAPER VA-VERKSAMHETEN
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Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2019 2018

Brukningsavgifter 54,9 54,2
Överuttag VA-kollektivet -1,5 -7,3
Anslutningsavgifter 7,0 8,8
Periodisering av anslutningsavgifter -4,4 -6,2
Övriga intäkter 0,0 0,0
Summa 56,0 49,5

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2019 2018

Personalkostnader 0,3 0,2
Anläggnings- och underhållsmaterial 0,0 0,0
Entreprenad, köp av verks 36,8 33,5
Övriga kostnader 1,2 1,3
Summa 38,4 35,0

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2019 2018

Anläggningar 13,5 10,6
Summa 13,5 10,6

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt komponentavskrivningar över den förväntade fysiska nyttjandeperioden.
Avskrivning görs med lika stora belopp över perioden, enligt metoden för rak linjär avskrivning.
Följande avskrivningstider används:

År Procent
VA-ledningar 50 2
Spillvattenledningar 50 2
Dagvattenledningar 50 2
Serviser 50 2
Maskininstallationer 15 7
Elarbeten 15 7
Pumpar 15 7
Byggnader 33 3
IT-utrusning 5 20
Övrigt mindre material 10-15 7-10
UV-aggregat 15 7
Anläggning/ledning 25 4

Not 4   Finansiella kostnader 

2019 2018

Internränta % 1,5% 2,0%
Internränta (mkr) 4,2 3,9
Summa 4,2 3,9

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

2019 2018

Ingående värde 287,5 200,8
Anskaffning 51,0 97,3
Försäljning 0,0 0,0
Avskrivningar -13,5 -10,6
Summa 325,1 287,5

Acumulerat anskaffningsvärde 468,8 417,8
Ack avskrivningar -141,2 -127,8
Ack nedskrivningar -2,5 -2,5
Summa 325,1 287,5

NOTER VA-VERKSAMHETEN
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Not 6 Kundfordringar

2019 2018

Halmstad energi och Miljö (HEM) 6,5 6,2
Summa 6,5 6,2

Not 7 Avräkningsskuld mot kommunen

2019 2018

Avräkning kommunen för att täcka kapitalunderskott 240,9 208,3
Summa 240,9 208,3

Not 8 Förutbetalda anläggningsavgifter

2019 2018

Ingående avsättning 46,7 40,4
Årets avsättning 4,4 6,3
Delsumma 51,1 46,7

Not 9 Kortfristiga skulder

Från och med 2013 redovisas överuttag av brukar-
avgifterna som en kortfristig skuld

2019 2018

Ingående överuttag VA-kollektivet 35,8 28,7
Årets överuttag VA-kollektivet 1,5 7,1
Leverantörsskulder 2,3 2,9
Summa 39,6 38,7
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Kommunfullmäktige 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 0 0 
Kostnader 2 060 2 736 
Nettokostnad 2 060 2 736 
   
Årsbudget, netto 2 166 2 486 
   
Avvikelse +106 -250 
   

 
Verksamhetsområde 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande församling. Fullmäktige beslutar 
i ärenden av principiell karaktär eller av 
större vikt för kommunen. Exempel på detta 
är mål och riktlinjer för verksamheten, bud-
get, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, nämndernas organisation och verk-
samhetsformer samt ansvarsfrihet för 
nämnderna. 
 
Fullmäktige har två ordinarie beredningar, 
demokrati- och organisationsberedningen 
och valberedningen. Fullmäktige har 41 di-
rektvalda ledamöter. Mandatfördelningen 
mellan partierna för innevarande valperiod 
är följande: 
Socialdemokraterna 8 
Centerpartiet  7 
Moderaterna  7 
Sverigedemokraterna 7 
Laholmspartiet  3 
Kristdemokraterna 2 
Liberalerna  2 
Medborgerlig samling 2 
Miljöpartiet  1 
Trygghetspartiet 1 
Vänsterpartiet  1 
 
Årets verksamhet 
Eftersom 2019 var första året i en ny man-
datperiod genomfördes utbildningsinsatser 
för samtliga förtroendevalda i början av 
året. 
 

Fullmäktige har under året haft tolv sam-
manträden. Vid sammanträdena har all-
mänheten haft möjlighet att ställa frågor till 
fullmäktiges ledamöter. Bland fullmäktiges 
viktigare ärenden under året finns, förutom 
beslut om budget och ansvarsprövning av 
nämndernas verksamhet bl.a.: 
 

• Beställning av om- och nybyggnat-
ion av skola och förskola i Skottorp 

• Utbyggnad av exploateringsområde 
i Våxtorp, 27 nya bostadstomter. 

• Förvärv av fastigheten Ala 3:30 för 
35 mkr. 

• Godkänt att Laholmshem AB får re-
novera 150 lägenheter på Altona i 
Laholm till en kostnad av 115 mkr. 

• Den gemensamma nämnden LBVA 
ombildas till ett kommunalt bolag 
LBVA AB. 

• Godkännande av försäljning av vär-
depapper till ett värde av 108 mkr. 

 
Fullmäktige beslutar årligen om ekono-
miskt bidrag (partistöd) till de politiska par-
tier som är representerade i fullmäktige. 
Under innevarande mandatperioden har 
elva partier representation i fullmäktige. 
Partistödet omfattar dels ett grundstöd som 
utges till varje parti, dels ett mandatstöd för 
varje ledamotsplats som partierna har i 
fullmäktige. Grundstödet har under 2019 
uppgått till 23 250 kronor och mandatstödet 
till samma belopp. 
 
Ekonomiskt utfall 
Årets ekonomiska resultat slutade på -250 
tkr, vilket stämmer överens med vad som 
förutsågs i prognos 2. Dels har arvodena i 
samband med utbildningen i början av året 
blivit högre än vad som förutsetts, dels har 
anslaget för partistöd inte höjts på flera år 
samtidigt som prisbasbeloppet ökat och an-
talet partier i fullmäktige blivit något fler. 
Budgeten för partistöd har därför förstärkts 
något inför 2020. 
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Kommunstyrelsen 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 62 102 61 880 
Kostnader 216 294 224 692 
Nettokostnad 154 192 162 812 
   
Årsbudget, netto 156 818 165 314 
   
Avvikelse +2 626 +2 502 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 47 318 83 347 
   
Årsbudget, netto 65 095 95 889 
   
Avvikelse 
 

+17 777 +12 542 

 
Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen leder och samordnar för-
valtningen av kommunens angelägenheter 
och förbereder ärenden till kommunfull-
mäktige. Kommunstyrelsen har tillsammans 
med de olika nämnderna ansvar för att ge-
nomföra kommunfullmäktiges beslut. I 
kommunstyrelsens verksamhetsområde in-
går ansvar för kommunledningskontor, ser-
vicekontor och räddningstjänst. Kommun-
ledningskontoret består av åtta enheter och 
servicekontoret av fyra enheter. 
 
Årets verksamhet 
Kommunstyrelsens tre verksamhetsområ-
den leds av varsin verksamhetschef. Kom-
munchefen är tillika verksamhetschef för 
kommunledningskontoret. En ny kommun-
chef tillträdde i augusti. 
 
Kommunledningskontoret 
Ekonomienheten 
Enheten har under året förstärkts med en 
systemekonom med huvudsaklig uppgift att 
införa ett digitalt beslutsstöd för kommu-
nens chefer. Upphandlingsfrågorna har varit 
i fokus och en översyn av organisation och 
resursbehov pågår. 
 
Personalenheten 
Under 2019 genomfördes en processkart-
läggning för att kartlägga arbetssätt och ru-

tiner. I september påbörjades arbetet med 
att ta fram en förstudie och projektplan för 
en gemensam bemanningsenhet. Arbetet 
med att utveckla, effektivisera och ta fram 
digitala rutiner i Heroma har fortskridits 
och planlagts. HR-funktionen har påbörjat 
ett arbete med att ta fram en kompetensför-
sörjningsplan som är långsiktig och över-
gripande för hela kommunen. Arbetet med 
att stärka vårt varumärke som attraktiv ar-
betsgivare har intensifierats. Under året har 
majoriteten av cheferna genomgått utbild-
ning i Utvecklande ledarskap. 
 
Kanslienheten 
Under februari genomfördes en tvådagars-
utbildning för samtliga förtroendevalda i 
kommunen. Under våren genomfördes val 
till Europaparlamentet. Kanslienheten sva-
rade för hela valadministrationen inklusive 
utbildning och samordning av ca 170 röst-
mottagare. Under hela året har arbetet med 
att införa e-arkiv pågått. Införandet beräk-
nas vara klart under februari 2020. Arbets-
situationen på enheten har under hela året 
varit ansträngd på grund av vakanser och 
sjukskrivningar. 
 
Strategienheten 
Året har präglats av osäkerhet kring arbets-
former och mandat avseende de strategiska 
diskussionerna i kommunen. Dock har 
kommunövergripande arbete påbörjats 
inom flera områden, bl.a. har ett digitali-
seringsråd startats, och över 600 personer 
har kompetensutvecklats inom Agenda 
2030. 
 
Planeringsenheten 
Ett stort markförvärv, 180 ha jordbruks-
mark norr om Laholms tätort, gjordes under 
året. Förvärvet är strategiskt, utifrån ut-
vecklingsplaner i kommunens översiktsplan 
Framtid 2030, men ska också kunna nyttjas 
som bytesmark för framtida behov. 
I arbetet med att få igång persontågstrafik 
på Markarydsbanan med stationer i Veinge 
och Knäred nåddes en milstolpe i och med 
att avsiktsförklaringen för projektet god-
kändes och skrevs under av parterna Tra-
fikverket, Region Halland och Laholms 
kommun. 
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I Mellbystrand revs gamla Surfside-huset 
och projektet med att förädla och utveckla 
Mellbystrands centrum tog ytterligare ett 
steg på vägen. 
 
Kommunikationsenheten 
I augusti 2019 separerades kommunikat-
ionsenheten från medborgarservice samti-
digt som en kommunikationschef tillträdde 
på en nyinrättad tjänst. Därmed inleddes 
förflyttningen från en till stor del operativ 
och reaktiv verksamhet till en mer proaktiv 
och strategisk. 
 
Servicekontoret 

Driftenheten 
Enheten har under året haft vakanser på 
flera tjänster. En organisationsöversyn har 
gjorts, där ett behov av förändring inom 
gatu- och parkverksamheterna identifierats. 
En ny arbetsledare för dessa verksamheter 
har rekryterats och behovet av att förstärka 
projektledningen är tydligt. Ett stort arbete 
har genomförts med att digitalt kartlägga 
park, grönytor och gatuutrustning samt att 
koppla arbetsmetoder och funktioner till 
detta för att säkerställa en långsiktig håll-
barhet. 
 
Måltidsenheten 
En stor organisationsförändring har genom-
förts under året som har inneburit nya an-
svarsområden och att många av medarbe-
tarna har fått en ny chef. Under hösttermi-
nen har vi infört två alternativ till lunchen, 
varav det ena vegetariskt, till samtliga hög-
stadie- och gymnasieelever. 
 
Transport- och fordonsenheten 
Arbetet mot en fossiloberoende fordons-
flotta går vidare och under 2019 ersattes 
tretton av kommunens dieselbilar med bio-
gasfordon. 
 
Medborgar- och kontorsservice 
Den planerade översynen av medborgarser-
vice blev delvis uppskjuten för att invänta 
genomförandet av uppdraget ”Översyn av 
kommunikationsvägar in till kommunen”. 
Under tiden har kontakter och utbyte med 
flera verksamheter intensifierats och vissa 
rutiner utvecklats. 

Planering av trygghetsskapande åtgärder 
har påbörjats och kommer att fortsätta 
2020. 
 
Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har under 2019 haft flera 
insatser på grund av brand i byggnad och 
färre andra bränder och drunkningstillbud 
jämfört med 2018. I övrigt ligger larmsta-
tistiken på ett medelvärde för de senaste 
åren. Under 2019 slutredovisades projektet 
friska brandmän medan två nya projekt 
startades upp, människan bakom uniformen 
och semiprofessionella insatspersoner. Alla 
tre projekten bidrar med ökad kvalitet i det 
som levereras till våra invånare och medar-
betare. 
 
Ekonomiskt utfall 
Kommunstyrelsen har i årets båda progno-
ser aviserat ett överskott. I prognos 2 be-
dömdes det till +2,5 Mkr. Slutresultatet för 
2019 stämmer väl överens med detta. 
 
Avvikelser per verksamhetsområde (tkr) 
Kommunstyrelsen      -629 
Kommunledningskontoret +2 428 
Servicekontoret      +299 
Räddningstjänsten     +404 
TOTALT:   +2 502 

 
I siffrorna för kommunstyrelsen ingår bi-
drag med 1 125 tkr till Laholms FK för an-
läggande av två fotbollsplaner vid Glän-
ninge Park, som kommunstyrelsen bevil-
jade i september. 
 
Flera av kommunledningskontorets enheter 
har haft vakanta tjänster under stora delar 
av året, vilket bidrar till överskottet. Flerta-
let av dessa tjänster är nu tillsatta. Andra 
större budgetöverskott är lägre kostnader 
för e-arkiv samt att avsatta medel för 
måluppfyllelse inte har förbrukats fullt ut. 
 
Vi har som förväntat haft kraftiga kost-
nadsökningar på bl.a. IT-licenser och färd-
tjänst. I budgeten för 2020 har resurser 
skjutits till för detta. 
 
Underskott i form av bortfall av hyresintäk-
ter uppvisas på ett par fastigheter; Lagab 
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som har sålts och f.d. polishuset som står 
tomt. 
 
Inom servicekontoret genererar måltids-
verksamheten ett överskott, detta främst på 
grund av vakans inom kostledningen. Drift-
enheten kan se tillbaka på ett år med förhål-
landevis låga kostnader för vinterväghåll-
ningen. Däremot har parkverksamheten 
kostat mer än budgeterat. Kapitalkostnader-
na för stranden och kustområdet blev lägre 
än beräknat beroende på försenade investe-
ringsprojekt. 
 
Investeringsbudgeten har omfattat ca 35 
projekt. Resecentrum med tillhörande 
cykelgarage invigdes under året. Bryggan i 
Skummeslöv färdigställdes. Invigning ägde 
rum i början av 2020. Upprustning av lek-
platser har fortsatt enligt särskild plan. Tä-
tortsåtgärder har under året genomförts i 
Hasslöv och Skottorp. Anslaget för belägg-
ningsunderhåll har successivt förstärkts och 
genomförande har skett ungefär som plane-
rat. 
 

Framtiden 
Befolkningsökningen och tillväxten i kom-
munen kommer sannolikt att fortsätta och 
Laholms kommun behöver skapa en organi-
sation och arbetsmetoder som säkerställer 
att de beslut man tar och de mål man sätter 
upp är långsiktigt hållbara. Kommunstyrel-
sen har för närvarande ett ganska omfat-
tande verksamhetsansvar, vilket delvis in-
kräktar på uppsiktsplikten. En viktig upp-
gift för framtiden blir därför att stärka 
kommunstyrelsens styrande roll. Vidare be-
höver samhällsbyggnadsprocessen ses över 
och samordnas på ett mer ändamålsenligt 
sätt. Kommunens utveckling kräver också 
att arbetet med lokalförsörjning och kompe-
tensförsörjning intensifieras. 
 
En djupare analys av hur trender och fak-
torer i omvärlden påverkar Laholms kom-
mun finns i de årligen framtagna plane-
ringsförutsättningarna. De utgör ett un-
derlag för både den nämndsvisa och 
kommungemensamma långsiktiga plane-
ringen. 
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Kommunstyrelsen 
Avfallsverksamhet 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 30 113 33 775 
Kostnader 30 113 33 775 
Nettokostnad 0 0 
   
Årsbudget, netto -1 873 0 
   
Avvikelse  0 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 57 063 16 832 
   
Årsbudget, netto 54 635 44 112 
   
Avvikelse 
 

-2 428 +27 730 

 
Verksamhetsområde 
Avfallsverksamheten i Laholms kommun 
finansieras med avgifter. Bortforsling av 
hushållssopor och förbränning av dessa ut-
förs av externa entreprenörer och regleras i 
avtal. Avfallsanläggningen i Ahla, som be-
står av återvinningscentral,, omlastnings-
station och deponi, drivs i egen regi. 
 
Årets verksamhet 
Under 2019 sluttäcktes halva deponin på 
Ahla. Slutbesiktning skedde i september. 
Den nya omlastningsstationen invigdes i 
april. Under året har anläggningen trimmats 
in och en del mindre justeringar och förbätt-
ringar har utförts. Anläggningen har kom-
pletterats med två containrar för att under-
lätta det praktiska arbetet och logistiken vid 
bortforsling. 
 
Besöksantalet har ökat under året. Det blev 
extra tydligt under våren när Båstads ÅVC 

stängdes och många privatpersoner kom till 
Ahla ÅVC istället. 
 
Införandet av det nya insamlingssystemet 
med 4-fackskärl har fortsatt under våren 
med fritidshusen. Detta innebär att 99,7% 
av villahushållen har ny avfallshantering 
med fastighetsnära utsortering av matavfall 
och förpackningsmaterial. Servicekontoret 
har även påbörjat arbete med att få igång 
utsortering av matavfall i flerbostadshus. 
 
Ekonomiskt utfall 
Kostnaderna för avfallshanteringen har to-
talt sett blivit något högre än budgeterat. In-
samlingsentreprenaden för hushållssopor 
har blivit dyrare bland annat beroende på 
befolkningsökningen och därmed fler 
abonnenter. Kapitalkostnaderna har varit 
för högt budgeterade och ger därför ett 
överskott. Intäkterna för renhållningsavgif-
ter har, som aviserats i årets prognoser, va-
rit högre än budgeterat. Även detta hänger 
ihop med befolkningsökningen men också 
för att många fritidsabonnemang övergått 
till helårsabonnemang. Det nya insamlings-
systemet innebär intäkter för återvinning av 
förpackningar av olika slag. Dessa har 
också blivit något högre än beräknat. 
Någon ytterligare avsättning för sluttäck-
ning av deponin har inte behövt göras. Istäl-
let har 531 tkr återförts för den etapp som 
nu är slutförd. Av det ackumulerade överut-
taget på 5 620 tkr har 3 586 tkr förbrukats 
under 2019, således något mindre än beräk-
nat. 
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Kommunstyrelsen 
VA-verksamhet 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 49 541 56 038 
Kostnader 49 541 56 038 
Nettokostnad   
   
Årsbudget, netto 0 0 
   
Avvikelse 0 0 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 97 400 51 009 
   
Årsbudget, netto 102 150 52 000 
   
Avvikelse 
 

+4 750  +991 

 
Verksamhetsområde 
Sedan 2011 bedrivs va-verksamheterna i 
Halmstad och Laholm i en gemensam orga-
nisation under ledning av nämnden för La-
holmsbuktens VA. Verksamheten omfattar 
vattenförsörjning, spillvattenhantering och 
dagvattenhantering. 
 
Årets verksamhet 
I november månad beslutade kommunfull-
mäktige i Halmstad och Laholm att nämn-
den för Laholmsbuktens VA ska övergå till 
gemensamt bolag, Laholmsbuktens VA 
AB. Samtidigt ersattes den gamla nämnden 
av en styrelse. 

Under hösten drabbades kunder i Laholms 
tätorts västra delar och kustområdet av 
brunt vatten. Detta berodde dels på drift-
sättning av en pilotanläggning vid Skot-
torps vattenverk, som innebar en annan vat-
tenblandning än normalt. Samtidigt skedde 
ledningsarbeten som bidrog till att järn- och 
manganavlagringar frigjordes i vattenled-
ningarna. 
När det gäller dricksvattensituationen hade 
läget inför 2019 försämrats jämfört med 
året innan. Det hade inte fallit tillräckligt 
med nederbörd under höst, vinter och vår 
för att normalisera grundvattentillgången. 
Året bjöd på växlande väder. Det var väl-
digt nära att bevattningsförbud infördes un-
der juli månad, men efter väderomslag 
dämpades vattenanvändningen markant och 
något förbud behövdes inte. 
Från årets verksamhet kan också nämnas att 
den stora utbyggnaden av Ängstorps re-
ningsverk, med tillhörande överföringsled-
ning, slutbesiktigades och godkändes. 
 
Ekonomiskt utfall 
VA-verksamheten uppvisar inga stora avvi-
kelser från planerat utfall. Taxan har varit 
densamma som föregående år. Anslutnings-
avgifterna har legat på en fortsatt hög nivå. 
Några större driftstörningar har inträffat på 
ledningssystemet som lett till större insatser 
med oplanerade kostnader som följd. Ökade 
kostnader för slamhantering vid Ängstorp i 
samband med ombyggnaden har också be-
lastat driftbudgeten. 
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Kultur- och utvecklings-
nämnd 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 65 713 56 946 
Kostnader 282 273 284 053 
Nettokostnad 216 560 227 107 
   
Årsbudget, netto 221 827 230 120 
   
Avvikelse 5 267 3 013 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 1 907 11 023 
   
Årsbudget, netto 13 353 14 404 
   
Avvikelse 
 

11 446 3 381 

 
Verksamhetsområde 
Kultur- och utvecklingsnämndens verksam-
hetsområde består av gymnasieutbildning, 
vuxenutbildning, kulturskola, bibliotek, fri-
tid, kultur och turism, arbetsmarknadsinsat-
ser, mottagning nyanlända samt daglig 
verksamhet enligt LSS. 
 
Årets verksamhet 
Året som varit har präglats av nya administ-
rativa rutiner och utvärdering av befintlig 
verksamhet. Arbetet med framtagandet av 
en ny nämndsplan för 2020–2023 har gjort 
att det funnits anledning att ta ett omtag 
kring övergripande processer och strukturer 
som styr verksamheten. Den nytillträdda 
kultur- och utvecklingsnämnden har till stor 
del nya ledamöter jämfört med förutvarande 
mandatperiod. Detta gjorde det nödvändigt 
att genomföra omfattande utbildningsinsat-
ser och omtag på skapandet av strategiska 
dokument och planer som styr verksamhet-
en. Verksamheten har fokuserat på att skapa 
en sammanhållen styr -och ledningsprocess 
som utgår från de olika organisationsdelar-
nas behov och som sätter måluppfyllelse i 
centrum. Detta har lett till ett nytt system 
för budgetering, ny ekonomiuppföljning 
och ny modell för analys av resultat i verk-
samheten.  
 

2019 har varit ett år där verksamheten tar 
sats mot ett stort antal utmaningar under 
kommande år. Ett ansträngt budgetläge, 
ökande konkurrens om gymnasieelever, 
förändrade resmönster, Arbetsförmedling-
ens nya uppdrag och en ökande konkurrens 
i rekryteringssituationer är alla externa fak-
torer som sätter press på verksamheten. 
Mycket av det arbete som gjorts under året 
kommer att skörda frukt under 2020 och 
åren därefter men redan under innevarande 
år har en rad utvecklingsarbeten tagit fart. 
Bland de som har störst påverkan på La-
holms kommuns totala verksamhet åter-
finns bland annat den fördjupade processen 
mellan SON och KUN avseende att minska 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom 
att öka aktiveringen av bidragstagare och 
korta deras väg till ett nytt arbete.  
 
Ytterligare område som under 2019 fått en 
nystart är arbetet med destinationsutveckl-
ing. Detta har bland annat manifesterats ge-
nom genomförandet av en internationell 
konferens inom hållbart byggande, etable-
randet av en plan för 2020 års destinations-
utvecklingsarbete och intern tydlighet kring 
hur arbetet skall utföras framöver.  
 
Ekonomiskt utfall 
Sammantaget genererar kultur- och utveckl-
ingsnämnden ett resultat om 3 013 tkr. Av-
delning arbetsmarknad generera ett över-
skott om 4 586 tkr främst med anledning av 
lägre kostnader men även avdelningens in-
täkter har under året fallit ut högre än bud-
geterat.  KUN Gemensamt och ledning ge-
nererar ett överskott om 746 tkr och (redo-
visningsenheten) nämnden likaså ett belopp 
om 158 tkr. Avdelning kultur och fritid och 
avdelning utbildning levererar båda ett un-
derskott med belopp om -1 010 tkr respek-
tive -1 468 tkr. I samband med uppföljning 
2 i september prognostiserade verksamhet-
en ett resultat om 2 196 tkr. 
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Framtiden 
Kultur- och utvecklingsverksamheten utgör 
en blandning av såväl lagstyrd som frivillig 
verksamhet. Den samlade kommunala eko-
nomin kommer under kommande år skapa 
utmaningar för den del av verksamheten 
som inte är lagstyrd eller där Laholms 
kommun historiskt valt att hålla en service-
nivå som överstiger den som anges i lag-
krav. För att få resurserna att räcka måste 
verksamheten utveckla sin förmåga att han-
tera förändring, möta ökande externa krav 
och kontinuerligt utvärdera sin verksamhet 
ur ett resurs-optimeringsperspektiv. Detta är 
avgörande för att verksamhetens mjuka de-
lar ska kunna fortsätta vara bärande delar i 
att motverka den ökande psykiska ohälsan, 
bygga tillit, trygghet och välmående bland 
invånare och samtidigt kunna vara behjälp-
liga i att lösa de välfärdsutmaningar som 
kommer sätta andra delar av Laholms 
kommun under ökande tryck. Om verksam-
heten inte lyckas med att kontinuerligt rat-
ionalisera sin verksamhet, öka fokus på le-
verans, tänka i nya banor och att skapa 
trygghet i förändringskulturen finns en be-
tydande risk att kultur- och utvecklings-
nämndens måluppfyllelse över tid kommer 
att minska. 
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Barn- och ungdoms-
nämnden 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 73 749 71 393 
Kostnader 551 661 590 664 
Nettokostnad 477 912 519 271 
   
Årsbudget, netto 469 280 505 039 
   
Avvikelse -8 632 -14 232 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 1 621 9 961 
   
Årsbudget, netto 3 376 13 600 
   
Avvikelse 
 

1 755 3 639 

 
Verksamhetsområde 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhets-
område omfattas av följande:   
1. kommunens uppgifter inom skolväsendet 
som huvudman för förskola, förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola samt fritids-
hem,  
2. annan pedagogisk verksamhet   
3. prövning av ärenden om godkännande av 
enskild som huvudman för förskola och i 
vissa fall för fritidshem.   
4. tillsyn över fristående förskolor och fri-
tidshem samt över bidragsberättigad peda-
gogisk omsorg. 
 
Årets verksamhet 
Ledningsorganisation 

Under året har en ny ledningsorganisation   
införts med anledning av att barn- och elev-
antalet har ökat under flera år samtidigt som 
den övergripande ledningsresursen har varit 
oförändrad. Den tidigare funktionen som 
biträdande utbildningschef har ersatts med 
en avdelningschef för förskola och en för 
förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola. Med den nya ledningsorga-
nisationen är barn- och ungdomsverksam-
heten bättre rustade för att möta den tillväxt 
som sker i Laholms kommun. 
 
 

 

Personalförsörjning  
Den mycket rörliga arbetsmarknad som 
gällt de senaste åren inom förskolan och 
skolan har dämpats. I nuläget är det främst 
personal till ledningsfunktioner samt behö-
rig personal till fritidshem som är svårt att 
rekrytera. 
 

Revidering av huvudmannens och enhet-

ernas systematiska kvalitetsarbete 

Rutiner för uppföljning och utvärdering har 
reviderats i syfte att synliggöra verksamhet-
ens utvecklingsområden och resultat på en-
hets- och huvudmannanivå samt tydligare 
förena den kommunala och statliga styr-
ningen. 
 

Utvärdering av barn- och elevhälso-

planen 

Barn- och elevhälsoplanen har utvärderats 
under året. Resultat visar bland annat att 
planen inte utgör en gemensam plattform 
eller gemensam förståelse för barn- och 
elevhälsoarbetet.  
 
Språkutvecklande arbetssätt i förskolan 

I syfte att synliggöra hur förskolan arbetar 
språkutvecklande har en plan utarbetats. 
Den skapar en gemensam grund och syn-
liggör betydelsen av det viktiga språkut-
vecklande arbetet i förskolan. 
 
Gymnasiebehörigheten 

Andelen elever som är behöriga till yrkes-
program sjönk från 83,7 procent läsåret 
2017/2018 till 75 procent för läsåret 
2018/2019. Andelen flickor med gymnasie-
behörighet är högre än pojkarna; 82,1 pro-
cent i jämförelse med 69,6 procent. 
 

Byggprojekt 

Inför höstterminen 2019 invigdes den nya 
Glänningeskolan med cirka 320 elever. I 
augusti invigdes en ny förskola i Rän-
neslöv, Vallmons förskola. Om- och till-
byggnation av Skottorpsskolan och 
Mumindalens förskola har påbörjats och 
planeras vara klart i slutet av 2021. Plane-
ring för utbyggnad av Glänningesjö för-
skola har påbörjats och beräknas vara klart 
maj 2021. Blåkulla skola byggs om till för-
skola och planeras vara klar i april 2020. 
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Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens resultat har 
de senaste fem åren varit negativt och 
största anledningen till detta är ökningen av 
antalet barn och elever i nämndens verk-
samheter dvs volymförändringar. Tabellen 
nedan visar resultaten för de senaste fem 
åren samt volymförändringarnas påverkan. 
 
Resultat jämfört med volymförändringar 

 
Volymerna har under 2019 ökat inom samt-
liga verksamheter. I förskolan var antalet 
barn i genomsnitt 72 fler jämfört med ge-
nomsnitt för 2018. Inom fritids var antalet 
barn 36 fler jämfört med 2018 och inom 
skolan var snittet 48 fler elever än jämfört 
med 2018.  
 
Huvudsakliga budgetavvikelser 

• Volymer -13,2 mkr 

Ökningen av antalet barn och elever är 
den största orsaken till avvikelse mot 
budget. Övriga kostnads- och intäktsavvi-
kelser enligt nedan är till största delen 
också kopplade till volymökning. 

• Verksamhetsutvecklingsmedel +3,9 mkr 

Budgeterade verksamhetsutvecklingsme-
del har under året nyttjats för att klara bla 
utökade overheadkostnader och statsbi-
drag tex bidraget för likvärdig skola har 
använts fullt ut. 

• Skolskjutsar Grundskola/Grundsärskola -

2,7 mkr 

Kostnader för skolskjuts har ökat avse-
ende taxiresorna till och från skolan. 

• Tilläggs- och inkluderingsbelopp enligt 

beslut -1,8 mkr 

Utbetalning av tilläggsbelopp är lagstyrt 
och kostnaderna har överskridit budget. 
Inför 2020 har viss intern omfördelning av 
budget skett för att gradvis utöka budgete-
rat belopp. 

• Ledningsfunktioner skola och förskola -

1,3 mkr 

Ledningsfunktionerna inom skola och för-
skola behövde tillfälligt förstärkas inom 
vissa enheter under året.  

• Tillfälliga vakanser elevhälsan +1,2 mkr 

Elevhälsan har haft tillfälliga vakanser 
under delar av året. Dessa tjänster är from 
2020 tillsatta. 

• Avgifter förskola och fritids samt köp och 

sälj av platser +1,8 mkr 

Under hösten började barn- och ung-
domsnämnden med retroaktiv avgiftskon-
troll avseende avgifter för fritids och 
barnomsorg.  

• GLA, PRAO och sommarskola -0,6 mkr 

GLA, dvs gymnasielärlingsanställningar 
på förskolan, finansieras endast delvis av 
statsbidrag. 

• Enheternas resultat -0,4 mkr 

Enheternas resultat är sammantaget –0,4 
mkr, negativ avvikelse för förskola men 
positiv avvikelse för skolan och fritids 
sammantaget. 

• IT +0,7 mkr 

Budgeten för IT inköp har följts upp och 
effektiviserats, och en satsnings som gjor-
des under 2019 låg inom ramen för bidra-
get för likvärdig skola. 

• EFI +1,2 mkr 

EFI, enheten för flerspråkighet och integ-
ration, visar på ett överskott med anled-
ning av att enheten minskat sin verksam-
het under höstterminen för att kunna vara 
i fas med budget 2020 då schablonersätt-
ningen från Migrationsverket sänks med 
drygt 2 mkr. 

• Lokalkostnader -3,0 mkr 

Detta avser kostnader som inte kompense-
rats budgetmässigt då det vid budgettill-
fället dvs under hösten 2018 inför budget-
året 2019, inte fanns uppgifter om dessa 
tillkommande kostnader. Det gäller för-
skolepaviljongerna i Vallberga som skulle 
avvecklas i samband med att Vallmons 
förskola i Ränneslöv stod färdigt. Av-
veckling skedde ej, då dessa paviljonger 
står kvar och används till evakueringen av 
de barn som går på Mumindalens förskola 
i Skottorp, som renoveras framöver. 
Glänningeskolan blev dyrare än kalkyle-
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rat, vilket gjorde att lokalhyran blev högre 
än budgeterat. 

 

Investeringar 

Vallmons förskola i Ränneslöv och Glän-
ningeskolan startade upp inför hösten me-
dan paviljongerna för förskoleverksamhet 
fortlöpande har startat upp sedan årsskiftet. 
En del inventarier återstår att komplettera 
med och Glänningeskolans biblioteksdel 
återstår också inför 2020. Barn- och ung-
domsnämndens investeringsanslag för ge-
mensamma inventarier har till största delen 
använts till att finansiera fasta solskydd i 
utemiljön på förskolorna. 
 
Framtiden 
Rätt till likvärdig utbildning - om, till 

och nybyggnationer  

Den ökande tillväxten och den demo-
grafiska utvecklingen, med tillhörande pro-
gnoser prövar befintlig skolorganisation 
vilket i sin tur innebär att barn- och ung-
domsnämnden inom de närmsta åren har 
fortsatta ärenden kring olika byggnationer 
av förskolor och skolor.  
 

Precis som många andra kommuner har 
våra barn- och elevkullar ökat betydligt 
snabbare än några prognoser har kunnat 
förutse. I takt med att Laholms kommun 
vuxit och nått sitt mål med att bli 25 000 
invånare har vi haft svårighet med att skapa 
förskoleplatser till alla barn som är i behov 
av detta. Bristen på förskoleplatser har 
kommit att innebära om-, till- och nybygg-
nationer av tidigare befintlig förskoleverk-
samhet och barnantalet inom verksamheten 
har under de senaste åren ökat. Just nu på-
går flera byggprojekt kring förskolor vilket 
innebär att bristen på förskoleplatser för-
hoppningsvis är övergående under 2020. 
Däremot kommer bristen på förskolor att 
återkomma i takt med att vi når kommunens 
vision 2030 med 30 000 invånare.  
 
Rätt till likvärdig utbildning - ökad 

måluppfyllelse i grundskolan    

Enligt skollagen har alla elever rätt till en 
likvärdig utbildning av hög kvalitet. Lik-
värdig utbildning behöver inte innebära att 
alla elever får samma utbildning utan sna-

rare tvärtom, en likvärdig utbildning. För 
att skapa detta blir ett av skolans uppdrag 
att kompensera de skillnader som finns i 
elevernas förutsättningar genom att bland 
annat fördela medel och resurser mellan 
de olika skolorna. Skillnader i elevernas 
förutsättningar kan enligt forskning bland 
annat bero på föräldrarnas utbildnings-
bakgrund, kön och härkomst. Ett annat 
blir att möta eleverna utifrån den kun-
skapsnivå de befinner sig på för att kunna 
främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Skolan ska också ge 
alla elever möjlighet att utvecklas utifrån 
sina behov och förutsättningar vilket stäl-
ler höga krav på extra anpassningar och 
särskilt stöd.  
 
Rätt till en stimulerande lärmiljö inom 

förskola och skola   
För att våra barn och elever ska lyckas 
och få möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt måste vi möta dem med en lär-
miljö som tar hänsyn till varje individs 
behov, styrkor, förutsättningar, tidigare er-
farenheter och intressen. Lärmiljön är hela 
den miljö och alla de sammanhang där 
barnen och eleverna befinner sig under en 
dag i förskolan, skolan eller på fritids-
hemmet. Lärande sker i interaktion, det 
vill säga i samspel med andra och för att 
alla ska vara delaktiga så krävs en god 
lärmiljö. Den fysiska, sociala och pedago-
giska lärmiljön befinner sig i ett nära sam-
spel i barnens och pedagogernas vardag 
och ger tillsammans den helhet som blir 
barnens och pedagogernas lärmiljö. En 
helhet som ska finnas tillgänglig för alla 
barn och elever!   
 
Krav på kompetens kring användandet av  
digitalisering blir i större utsträckning en för-
utsättning för att kunna delta i ett demokra-
tiskt medborgarskap. Våra barn och elever 
behöver kompetens i att säkert och kritiskt 
kunna använda de tekniska innovationerna 
och för att kunna delta i samhället fullt ut. 
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Socialnämnden 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter -107 400 -99 319 
Kostnader 603 348 610 509 
Nettokostnad 495 948 511 190 
   
Årsbudget, netto 461 191 497 918 
   
Avvikelse -13 215 -13 272 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 2 911 6 094 
   
Årsbudget, netto 8 762 8 522 
   
Avvikelse 
 

5 851 2 428 

 
Verksamhetsområde 
Socialnämndens verksamhet omfattar all 
myndighetsutövning för barn och unga, 
vuxna, äldre och funktionsnedsatta. Inom 
verksamheten finns också särskilda boende-
former för äldre och funktionsnedsatta, dag-
lig verksamhet inom LSS och dagverksam-
het/mötesplatser för äldre. Här finns hem-
tjänst och hemsjukvård och olika resurser 
för insatser inom LSS. Vidare finns öppen-
vårdsverksamhet med stöd och behandling 
till olika målgrupper, öppen förskola och 
hälsofrämjande verksamhet.   
 
 
Årets verksamhet 
Verksamheten har, tillsammans med alla 
chefer, har haft stort fokus på arbetet med 
åtgärdsplanen och att lägga grunden för en 
långsiktigt hållbar verksamhet inför 2020. 
Mycket av det arbetet som nämndens verk-
samhet bedriver sker re-aktivt, dvs när indi-
vider redan har behov av insatser. Det fort-
satta arbetet kommer därför att ha stort fo-
kus på det förebyggande och hälsofräm-
jande arbetet. Den demografiska utveckl-
ingen och kraftigt ökad psykisk ohälsa 
kommer inte att kunna finansieras på det 
sätt vi arbetar idag utan därför måste soci-
alnämnden, tillsammans med resten av 
kommunen, arbeta för att fler ska komma i 
åtnjutande av de resurser som finns genom 

hälsofrämjande insatser tidigt och hållbar 
planering.   
Arbetet med digitalisering är en viktig del 
av åtgärdsplanen, men också för att klara 
framtiden behov. Digitala trygghetslarm 
inom SÄBO, särskilt boende, har fortsatt 
under 2019 och kommer att vara klart i ja-
nuari 2020. Projekt med automatisering av 
handläggning inom ekonomiskt bistånd och 
digitala signeringslistor och kalendrar pågår 
också. Pilotprojekt kring planeringssystem 
inom hemtjänst har testats och kommer att 
upphandlas 2020. Det är också påbörjad 
process kring läkemedelsrobot tillsammans 
med några övriga kommuner i regionen. 
Regionalt EFS projektarbete pågår, “Digga 
Halland” där utbildning av digitalise-
ringsombud har skett inom hela verksam-
heten som ett led att skapa förankring och 
delaktighet i digitaliseringsprocessen. 
Verksamheten har också haft seminarier för 
chefer i förändringsledning och detta forts-
ätter 2020.    
Volym och vårdtygndsökningar har fortsatt 
inom fram för allt barnavård och äldre-
omsorg. Problemen med att rekrytera sjuk-
sköterskor har fortsatt och inneburit stora 
kostnader för bemanningsköp. Inom eko-
nomiskt bistånd har ett trendbrott skett un-
der hösten som ett resultat av samarbetet 
med KUN, men arbetet har ännu inte gett 
förväntat ekonomiskt resultat.  
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 
-13 272 tkr för 2019. Utfallet av intäkter 
2019 blev 9 026 tkr över budget, som ut-
görs av projektmedel, försäljning till andra 
verksamheter och kommuner, statsbidrag 
till äldreomsorgen samt lönebidrag. Kost-
naderna ökade med -22 298 tkr. Av kostna-
derna härrör 2,9 mkr sig från förlustförsälj-
ningen av Lilla Nybo (ett tidigare HVB-
boende) som KS beslutat ska belasta fonden 
för ensamkommande barn. Då det finns en 
5 års plan för användningen av de fonde-
rade medlen och eftersom förlustförsälj-
ningen inte fanns med i denna budget beslu-
tade Socialnämnden istället att ta kostnaden 
för Lilla Nybo på verksamheten. 
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Framtiden 
Socialnämnden stora interna utmaning är 
det omfattande arbete som inletts för att an-
passa verksamheten till de kärnuppdrag 
man har, brukarnas/användarnas behov och 
ett brett hälsofrämjande och förebyggande 
arbete. Omställningen är nödvändig för att 
klara den demografiska utvecklingen inom 
befintliga medel.  
Utöver detta pågår många aktiviteter nat-
ionellt som kommer att påverka både kom-
munen och socialtjäsnten på olika sätt:  
➢ Ny socialtjänstlag med förslag om bl 

a: 
• Stärkt skyldighet för medverkan i 

samhällsplaneringen  
• Förtydligat barnrättsperspektiv  
• Insatser till barn under 15 år utan 

vårdnadshavares samtycke  
• Tidiga riktade insatser utan bi-

ståndsprövning  
• Kunskapsstyrning 

➢ Det har också tillsatts en utredning av-
seende skyldighet att ha barnombud. 

➢ Vidare pågår en utredning om väl-
färdsteknik inom äldreomsorgen, be-
tänkande i mars 2020. 

➢ Det pågår en utredning om yrket ”per-
sonlig assisten” och Socialstyrelsen 
har fått i uppdrag att kartlägga kompe-
tensen inom LSS-boende 

➢ Det pågår en utredning om ”God och 
nära vård för barn och unga” som ska 
redovisas i maj 2021. Uppdraget byg-
ger på att utreda förutsättningarna för 
en sammanhållen och resurseffektiv 
god och nära vård för barn och unga 
och föreslå hur en sådan reform ska 
kunna genomföras på ett ändamålsen-
ligt sätt. Tanke är en ny vårdinsats 
inom primärvården för att samla be-
dömningen av hur barn och unga med 
lättare psykisk ohälsa ska kunna er-
bjuda ändamålsenligt stöd. I vårdfor-
men föreslås också som kommunala 
elevhälsovården ingå.  

➢ Regeringens 34 punktsprogram mot 
gängkriminalitet med förslag om t ex  

• Förbättrade åtgärder för barn som 
misstänks för brott 

• Medel till ytterligare LVU-
placeringar  

• Fler SIS-platser med bättre kvalitet  
• Förslag på ”mellantvång” för social-

tjänsten 
• Lagstiftning om brottsförebyggan-

deansvar för kommunen  
• Ett nationellt avhopparprogram  

➢ Projekt kring säkrare digital kommu-
nikation mellan stat, region, kommun, 
andra myndigheter och privata utfö-
rare av offentliga tjänsten  

➢ Ny nationell ANDT-strategi klar 2021 
➢ Återupptagen översyn av huvudman-

naskapet för missbrukar  
➢ Överenskommelse om psykisk hälsa 

2020, Överenskommelsen omfattar to-
talt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 
000 000 kronor ska fördelas till kom-
muner och regioner för att möjliggöra, 
enskilt eller i samverkan, fortsatt lång-
siktigt och hållbart utvecklingsarbete 
inom området. 

➢ GOD och NÄRA VÅRD ( av många 
beskriven som århundradet reform) 
Resan mot god och nära vård har pre-
cis börjat. Målbilden är att den ska ut-
går från individuella förutsättningar 
och behov. Den bygger på relationer, 
är hälsofrämjande, förebyggande och 
proaktiv. Den ska bidra till jämlik 
hälsa, trygghet och självständighet och 
grundas i gemensamt ansvarstagande 
och tillit.  
Navet mellan vård och omsorg ska 
vara Primärvården i ett samspel mel-
lan både sjukhus, annan specialistvård, 
den kommunala hälso- och sjukvården 
samt socialtjänsten.  
Överenskommelsen omfattar totalt 6 
250,5 miljoner kronor, vara 500 mkr 
till kommunerna.  

➢ En annan jätteutmaning för social-
tjänsten är den sekundära bostads-
marknaden där antalet sociala kontrakt 
har ökat med nästan 250 procent på 10 
år.  
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Miljö- och byggnads-
nämnden 
 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 13 999 11 795 
Kostnader 26 939 26 219 
Nettokostnad 12 940 14 424 
   
Årsbudget, netto 14 676 15 187 
   
Avvikelse +1 736 +763 
   
INVESTERINGAR   
   
(Tkr) 2018 2019 
   
Nettoinvestering 300 0 
   
Årsbudget, netto 695 400 
   
Avvikelse 
 

+395 +400 

 
Verksamhetsområde 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör 
kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydds-
området och som kommunens trafiknämnd. 
Nämnden har vidare hand om kommunens 
uppgifter enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, grundläg-
gande kartförsörjning, bostadsanpassnings-
bidrag samt brandskyddskontrollen av 
kommunens egna byggnader och anlägg-
ningar. Verksamheten är organiserad i ett 
samhällsbyggnadskontor och ett miljökon-
tor. 
 
 
Årets verksamhet 
Samhällsbyggnadskontoret 

Kommunens övergripande mål kring till-
växt och inflyttning innebär att samhälls-
byggnadskontoret har en viktig roll med sin 
verksamhet som i flera avseende skapar 
förutsättningar för byggnation. 
 
Det pågår flera större detaljplaner runt om i 
kommunen. Dessa projekt är ofta tidskrä-
vande och det ställs krav på många olika ut-
redningar i samband med detaljplanelägg-
ning, det kan bland annat handla om arkeo-

logi, dagvattenhantering, undersökning av 
eventuella markföroreningar, utredning av 
eventuella miljökonsekvenser, inventering 
av naturvärde med mera.  
 
Det pågår många detaljplaner som ska 
skapa förutsättningar för byggnation och 
verksamhetsetableringar. I Mellbystrand 
planläggs det för att möjliggöra för både 
bostäder, hotell och centrumverksamhet, 
Östra Nyby är ett område som planläggs 
och som kommer att bli en ny stadsdel i 
Laholm, ute vid Ängstorp planläggs för ett 
nytt handelsområde. Mellby företagspark 
ska utökas med etapp 3 och i Skottorp på-
går detaljplan för Haga. Detta är ett axplock 
av det som arbetats med under 2019. Det är 
högt tryck på plansidan och arbetet sker 
med egna resurser samt av externa resurser 
som upphandlas av samhällsbyggnads-
kontoret.  
 
När områdena har planlagts och infrastruk-
turen med vägar och VA har byggts ut så är 
det dags att söka bygglov för det som ska 
uppföras. Ända sedan årsskiftet 2015/2016 
har det varit stor ärendetillströmning, vilket 
har fortsatt fram till 2019. Under 2019 har 
en viss nedgång i antalet ärenden skett. 
Trots detta har det beviljats 46 stycken 
bygglov för nybyggnader av enbostadshus 
och 25 bygglov för nybyggnad av fritidshus 
samt 8 bygglov för flerbostadshus. Många 
väljer också att utnyttja de så kallade Atte-
fallsreglerna, som kan utföras under förut-
sättning av det finns ett en- eller tvåbo-
stadshus på fastigheten. Under 2019 har 
drygt 100 startbesked för Attefallsåtgärder 
getts. Bygglovsavdelningen har under 2019 
bland annat hanterat flerbostadshus i La-
holms tätort, industrilokal i Mellby och för-
skola i Skummeslöv. 
 
När bygglov är beviljat och startbesked har 
getts är det dags för kart- och mätningsin-
genjörerna att göra en utsättning av husen 
på fastigheten eller alternativt göra en ut-
sättningskontroll. Men dessförinnan har 
mätgruppen varit involverade både i plan-
arbetet och i samband med bygglovet för att 
framställa bland annat nybyggnadskartan. 
Den höga verksamheten som just nu pågår 
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inom byggsektorn innebär att det kräver 
hög produktivitet av grundkartor, nybygg-
nadskartor och utsättningar.  
Kart- och mätverksamheten har även ett 
viktigt uppdrag i att sprida kunskap om vårt 
geografiska system och få alla förvaltningar 
att använda det. Idag har samhällsbygg-
nadskontoret pågående arbeten inom detta 
område med driften, omsorgen, avfallshan-
teringen, miljökontoret m.fl. 
Under 2019 har det gamla GIS-systemet 
Solen och Mapinfo bytts ut mot Geosecma 
Webb. På så sätt blir det enklare för kom-
munen att på ett effektivt sätt hantera, ana-
lysera och sprida all geografisk information 
till verksamheterna, kommunala bolag och 
allmänheten. 
Under 2019 flögs hela kusten med drönare 
och har genererat höjdmodell som ska ligga 
till grund för analys av kusterosion för La-
holms kommun. 2020 görs en ny flygning 
som ger en jämförelsemodell som kan an-
vändas för att analysera förflyttningar av 
sand. 
 
Man kan konstatera att samhällsbyggnads-
kontorets arbete är en lång kedja med olika 
länkar som behöver sammanfogas för att 
byggprocessen ska kunna gå från planering 
till en färdig byggnad.  
 
Miljökontoret 

Företagens hantering av energi-, buller-, av-
fall- och kemikalier är viktiga återkom-
mande delar av tillsynen inom miljöskydd. 
Den planerade tillsynen har inte fullt ut ge-
nomförts under 2019. Då det under året va-
rit både tillfälliga och nya tjänster inom 
gruppen, har tid fått avsättas för introdukt-
ion och handledning. Detta är delvis skälen 
till att tillsynsplanen inte fullt ut uppfyllts.  
 
Lantbukstillsynen prioriterades under 2018 
och miljökontoret har nu en heltidsanställd 
inspektör inom området. Sedan tidigare år 
har inte tillsynen hunnits med enligt plane-
ringen. Fokus har därför varit att komma 
ikapp och att alla verksamheter som finns 
med i kommunen system ska få tillsyn en-
ligt planeringen.  
 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut 
från år 2013 ska miljökontoret inventera 
300 enskilda avlopp per år. Under 2019 har 
328 inventeringsutskick gjorts och detta har 
resulterat i en åtgärdstakt på ca 3,5 %. Un-
der året har det uppmärksammats att det 
inte varit lika många avlopp som behövts 
åtgärdas som vid tidigare års utskick.  
 
Under 2019 genomfördes periodisk tillsyn 
på skolor, bassängbad och stickande och 
skärande verksamheter. Ett flerårigt radon-
projekt börjar nå sitt slut och har resulterat i 
att radonmätningar utförts i stort sett i alla 
flerbostadshus i kommunen. För klagomål-
särenden ses en ökande trend och denna 
kopplas till bland annat befolkningsökning-
en i kommunen men även förändringar på 
orter där sommarboende görs om till året 
runt bostäder.  
 
Totalt har ca 100 tillsynsbesök utförts inom 
området för alkohol, tobak, e-cigaretter och 
vissa receptfria läkemedel. En ny lag gäl-
lande tobak har införts under 2019 och detta 
har inneburit att tillstånd ska sökas för att få 
sälja tobaksprodukter. Sammantaget har 
den nya lagstiftningen gjort att det blivit 
färre försäljningsställen i kommunen. 
 
Inom livsmedelsområdet sker löpande kon-
troll som tidigare, så som registrering av 
nya verksamheter, handläggning av kla-
gomålsärenden och misstänkt matförgift-
ning. Inom kommunen är det en generellt 
jämn och bra kvalitet på livsmedelsverk-
samheterna. 
Under 2018 infördes EU:s varningssystem 
om livsmedel som utgör eller kan antas ut-
göra en risk för människors hälsa, RASFF 
(Rapid Alert System for Food and Feed). 
Resurserna inom livsmedelsområdet är be-
gränsade och arbetet med RASFF samt att 
det under 2019 har varit många ägarbyten 
bland livsmedelsverksamheter har gjort att 
den planerade tillsynen inte fullt ut har ge-
nomförts. 
 
Ekonomiskt utfall 
Nettoresultatet för nämndens verksamhet 
2019 blev ett överskott på 763 tkr. 
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Kostnaderna blev 2 253 tkr lägre än budget. 
Den främsta anledningen till lägre kostna-
der är att personalkostnaderna på grund av 
tjänst- och föräldraledigheter har minskat. 
Det finns även outnyttjade kostnader i sam-
band med upprättande av detaljplaner, då 
det inte behövts göra externa utredningar i 
den omfattningen som budgeterats för. Un-
der 2019 har det varit ökade kostnader jäm-
fört med budget på bygglov till följd av att 
konsult togs in för att stötta när ärende-
mängden var som störst. 
 
Intäkterna under året var 1 490 tkr lägre än 
budget. Både inom bygg, mät och miljö har 
intäkterna varit lägre än budgeterat. Detta 
beror delvis på en förändrad konjunktur. 
Delvis på att inte så många ärenden kommit 
in som planerats för. De enskilt större pos-
terna är inom bygglov och enskilda avlopp. 
Antalet bygglov som kommit in till sam-
hällsbyggnadskontoret har minskat något 
och omfattningen på ärendena har inte varit 
lika stor som tidigare år. För de enskilda av-
lopp som inventerats så har det inte funnits 
lika många avlopp som har behövts åtgär-
dats som vid tidigare inventeringar. 
 
Nettokostnadsutvecklingen har förändrats 
de senaste åren i samband med att verk-
samheterna vuxit och fler personer anställts. 
För 2019 har också en minskad intäkt bi-
dragit till högre nettokostnad. 
 
Framtiden 
Miljö- och byggnadsnämnden har en viktig 
roll för den kommunala utvecklingen. Tre 
av fyra målområden har direkt koppling till 
nämndens verksamhet: Hållbar tillväxt, Ut-
bildning, näringsliv och företagsamhet samt 
Trygg välfärd. Grundläggande för nämn-
dens arbete är en god medborgarkontakt. 
Miljö- och byggnadsnämnden vill prioritera 
dialogen med invånare och brukare. Dialo-
gen ska användas för att skapa förståelse för 
det arbete som miljö- och byggnadsnämn-
den utför. I den mån dialog kan förebygga 
och förenkla ska det användas som verktyg 
både i enskilda ärende men även i större 
sammanhang.  
 

Självklara områden i nämndens verksamhet 
är samhällsbyggnad och hållbart boende. 
Att ha en god planberedskap är viktigt i 
tillväxtarbetet. Samtidigt som det ska ske 
tillväxt och utbyggnad så är det viktigt att 
det sker på ett hållbart sätt både utifrån 
ekonomisk, ekologiskt och socialt perspek-
tiv. Bland annat bör befintliga rekreations-
områden värnas och att gång- och cykelnä-
tet utvecklas. Nämnden vill att planärende 
ska prioriteras utifrån samhällsnytta, antal 
bostäder och antal arbetstillfällen. En utma-
ning framöver är den stora viljan att ut-
veckla kustområdet. I det arbetet kommer 
den fördjupande översiktsplanen för kusten 
vara en viktig förutsättning för att motivera 
kommande detaljplaner. 
 
Inom miljö- och byggnadsnämndens verk-
samheter är resurserbehovet större än vad 
som budgetramen medger. Framförallt gäl-
ler det inom tillsynsområdet men även inom 
karta och GIS, där behovet i kommunens 
samtliga verksamheter ökar i takt med ökad 
digitalisering. 
Resursbehovet är också oklara för verk-
samheterna gällande digitaliseringsarbetet, 
vilket försvårar utvecklingsarbetet och ris-
kerar att inte verksamheterna kan leva upp 
till invånarnas behov och förväntningar. 
 
Konjunkturen är alltid en utmaning i bud-
getsammanhang utifrån att förutse hur årets 
utfall kommer att bli. Särskilt för samhälls-
byggnadskontorets intäktssida finns det en 
osäkerhet för kommande år gällande främst 
bygglov och mät. Samtidigt kommer kom-
munen själva att bygga flera större flerbo-
stadshus vilket kan uppväga om den privata 
sidan avmattas inom byggsektorn. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden vill lyfta ut-
maningen med att tydliggöra styr- och led-
ningsprocessen i kommunen. Med hjälp av 
tydliga och långsiktiga planer och strategier 
och med förutbestämda kvalitetsnivåer har 
verksamheterna större möjlighet att arbeta 
proaktivt och effektivt. Det är också avgö-
rande för att nå resultat att det inte enbart är 
de ekonomiska aspekterna som styr verk-
samheterna. 
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Revisionen 
 

DRIFTKOSTNADER   
(Tkr) 2018 2019 
   
Intäkter 0 151 
Kostnader 1 246 1 546 
Nettokostnad 1 246 1 395 
   
Årsbudget, netto 1 291 1 301 
   
Avvikelse +45 -94 
   

 
Verksamhetsområde 
Revisionen utgör den granskande delen av 
det kommunala ansvarssystemet. Reviso-
rerna granskar årligen i den omfattning som 
följer av god revisionssed: 
• All den verksamhet som bedrivs inom sty-
relsens och nämnders verksamhetsområden 
samt inom fullmäktigeberedningar 
• Verksamheten i de kommunala företagen, 
där kommunen direkt eller indirekt innehar 
samtliga aktier, genom de lekmannareviso-
rer som utses i dessa. 
Revisorerna prövar om: 
• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredstäl-
lande sätt 
• Räkenskaperna är rättvisande 
• Den interna kontrollen är tillräcklig 
Revisionen i Laholm består av sex förtro-
endevalda revisorer och biträds av en kund-
ansvarig certifierad revisor. EY har upp-
handlats som sakkunnigt biträde till de för-
troendevalda revisorerna. 
Revisionen har kontinuerlig kontakt med 
olika revisionsnätverk på regional och nat-
ionell nivå för att bland annat kvalitetssäkra 
granskningsprojekten och det allmänna re-
visionsarbetet. 
 
Årets verksamhet 
Under året har revisionen genomfört grund-
läggande granskning inklusive granskning 
av delårsrapport och årsbokslut. Utöver 
detta har revisionen genomfört hearings 
med nämnder och styrelse, samt även gjort 
studiebesök i utvalda kommunala verksam-
heter. Följande djupgranskningar har ge-
nomförts i de kommunala verksamheterna 
och bolagen: 

• Granskning av upphandlingar 
• Granskning av kommunens närings-

livsarbete 
• Granskning av kommunens mål-

styrningsarbete 
• Granskning av kommunens IT-

organisation utifrån ett användarper-
spektiv 

• Granskning av arbetet med oegent-
ligheter inom de kommunala bola-
gen 

För granskningsresultat och övrig informat-
ion hänvisas till årets revisionsberättelse 
med tillhörande redogörelse. 
 
Ekonomiskt utfall 
Revisionen uppvisar en negativ budgetav-
vikelse om -94 tkr. Underskottet härrör i 
stort till beslut om att genomföra två 
granskningar gällande upphandlingar som 
påbörjades hösten 2019. Granskningarna 
var inte med i den ursprungliga revisions-
planen som antogs hösten 2018 och som låg 
till grund för budgetäskandet för 2019. 
 
Framtiden 
Revisionen under 2020 kommer att utföras i 
enlighet med antagen revisionsplan. Revis-
ionsplanen har upprättats enligt god revis-
ionssed i kommunal verksamhet och har sin 
utgångspunkt i revisionens risk- och väsent-
lighetsanalys. Revisionens verksamhet un-
der 2020 innefattar grundläggande gransk-
ning, fördjupade granskningar, hearings, 
uppföljning av tidigare granskningar samt 
verksamhetsbesök. 
2020 år fördjupade granskningar planeras 
omfatta följande områden: 

• Intern kontroll 
• Avtalshantering 
• Fördjupad uppföljning av lokalför-

sörjning 
• Elevfrånvaro 
• Miljötillsyn 

 
Inom de kommunala bolagen kommer in-
tern kontroll, avtalshantering och uppfölj-
ning av lokalförsörjningen att granskas. I 
revisionsplanen ingår även granskning av 
delårsrapport och årsredovisning. 
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Laholmshem AB 
 

   
(Mkr) 2018 2019 
   
Intäkter 136,9 137,5 
Kostnader -94,7 -96,8 
Avskrivningar -16,9 -22,9 
Rörelseresultat 25,3 17,8 
Finansnetto -19,8 -12,5 
Res. e. fin poster 5,5 5,3 
Bokslutsdisp. -2,6 0,1 
Uppskjuten skatt -0,1 -0,7 
Resultat 2,8 4,7 
   
 2018 2019 
Tillgångar 951,4 962,5 
Eget kapital 139,7 144,4 
Skulder o avsättn. 811,7 818,1 
   
Nettoinvesteringar 70,5 78,1 
   
Nyckeltal 2018 2019 
Soliditet % 14,5 14,7 
Avk på eg kap % 4,0 3,7 
Direktavkastning % 4,4 4,0 
Antal årsanställda 
exkl VD 

32 36 

   

 
Verksamhetsområde 
Verksamheten i Laholmshem AB består i 
att äga och förvalta fastigheter med bostä-
der, lokaler och kollektiva anordningar och 
med huvudinriktning på bostadslägenheter 
med hyresrätt. Bolaget ska drivas enligt af-
färsmässiga principer och främja bostads-
försörjningen i Laholms kommun. De över-
gripande målen i bolagets affärsplan är 
stark ekonomi, hög uthyrningsgrad, nöjda 
kunder med låg omflyttningsfrekvens samt 
hög arbetstillfredsställelse och trivsel bland 
personalen.  
 
Total bostadsyta uppgår till 93 409 kvm 
och lokalarean uppgår till 10 125 kvm. An-
tal bostadslägenheter är 1 480st och lokal-
enheter 53 st. I förhållande till 2018 mins-
kade antalet lägenheter med sju.  

 
Årets verksamhet 
 
Uthyrning 

Uthyrningssituationen har under året varit 
mycket positiv med i princip inga outhyrda 
lägenheter. Vi årets början fanns det inte 
några outhyrda lägenheter vilket det inte 
heller fanns vid årets slut.  

 
Laholmshem använder sig av ett be-
söksssytem, systemet möjliggör för sö-
kande att själva aktivt söka lägenheter di-
rekt när lediga lägenheter publiceras på 
hemsidan. Detta har effektiviserat och 
snabbat upp uthyrningsprocessen. Under 
året har bolaget också ökat sin digitalisering 
och kundservice. En app har utvecklats un-
der året så att bolaget snabbare och enklare 
ska kunna nå ut till sina hyresgäster med in-
formation.  
 
Omflyttningsfrekvensen ligger på ungefär 
samma nivå jämfört med föregående år 19,0 
procent 2019, (jmf 18,8 procent 2018). An-
tal flyttningar uppgick 2019 till 282 styck-
en, motsvarande siffra 2018 var 279. 
 
Fastighetsförsäljningar och förvärv 

Styrelsen i Laholmshem AB har sedan 
några år tillbaka fattat beslut om försäljning 
av vissa fastigheter som av olika anled-
ningar inte passar in i förvaltningen eller 
som står inför större underhållsbehov och 
av ekonomiska skäl därför kan vara lämp-
liga att sälja. 
 
Bolaget har under året kommit överens om 
en överlåtelseförklaring avseende fastighet-
en Våxtorp 6:12. Fastigheten är placerad i 
direkt anslutning till bolagets befintliga lo-
kaler och bedöms kunna ha en strategisk 
placering för bolaget. Handpenningen är 
betald. Datum för tillträde är inte beslutad. 
 
Köpekontrakt angående fastigheten Vall-
berga 2:133 har upprättats under hösten 
med tillträde våren 2020. Fastigheten såldes 
till ett bolag. 
 
Bolaget har även sålt fastigheten Ränneslöv 
23:16 under hösten. Köpare var ett bolag 
från Halmstad- 
 
Bolaget har också fört diskussionen med att 
avyttra andra fastigheter utifrån försälj-
ningslistan som skapade 2018. Dialoger 
med olika aktörer om fastighetsaffären på-
går hela tiden. 
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Nyproduktion 

Under 2018 färdigställdes projektet av sk 
ungdomsbostäder i Laholm. Fyra lägenheter 
stod inflyttningsklara 1 februari 2018. Un-
der 2019 har bolaget fortsatt sin byggnation 
på fastigheten med ytterligare fyra lägen-
heter, inflyttning beräknas strax efter års-
skiftet. 
 
Planprocessen för att bygga två höghus på 
Klarabäcksområdet i Laholm har fortsatt 
under året. Planeringen är två höghus med 
sex våningar och ett 50-tal lägenheter. Pla-
nen har under året vunnit lagakraft och pro-
duktionen beräknas starta under 2020. 
 
I Våxtorp är det tänkt att bolaget ska bygga 
18 bostadslägenheter. Projekteringen pågår 
och bolaget beräknar påbörja byggnation 
under 2020. Bolaget bygger också 8 mindre 
ungdomslägenheter enligt samma princip 
som i Laholm. Ungdomslägenheterna be-
räknas vara klara hösten 2020. 

 
I övrigt fortsätter diskussioner om bostads-
byggande i Veinge, Knäred, Hishult och 
Våxtorp samt i Laholm och kustområdet. 
 
Ombyggnads- och underhållsarbeten 

Under de senaste åren har inriktningen mot 
en mer systematisk process för ombyggnad, 
underhåll och renovering av bolagets fas-
tighetsbestånd påbörjats. Underhållsarbetet 
är tänkt som standardförbättringar av kök 
och badrum. Även åtgärder som byte av 
fönster, dörrar och takomläggningar ingår. 
 
Bolaget har under året också påbörjar arbe-
tet med projektering och upphandling kring 
underhåll och renoveringar av bolagets be-
stånd på Altonaområdet. Tanken är att tre 
av fyra hus ska genomgå stora förbättringar. 
 
Bolaget har också sedan en längre tid plane-
rat för äldreboendet Solgården i Våxtorp. 
Befintlig byggnad kommer stängas från och 
med 1 juli 2020. Bolaget jobbar med fram-
tagande av tillfälliga evakueringsbyggna-
der. Dessa evakueringsbyggnader placeras 
också i Våxtorp på befintlig mark intill 
Våxtorps idrottshall.  
 

Laholmshem har också under året slutfört 
åtgärder kring brandsäkerheten på tre 
gruppboende som har haft brandföreläg-
gande. 

 
Ekonomiskt utfall 
Laholmshem AB redovisade ett överskott 
om 4,7 mkr (2,8).  
 
Drift- och underhållskostnader har ökat 
jämfört med 2018. Dessa kostnader ökade 
med 5,1 mkr jämfört med 2018. 
 
Att resultatet är högre jmf med 2018 beror 
framförallt på att bolaget lyckats sänka  sina 
räntekostnader  för anläggningslån samt 
ränteswappar med 7,2 mkr.  
 
Bolaget har sedan flera år tillbaka valt att 
hantera ränterisken (risken för höjda räntor) 
genom användandet av derivatinstrument i 
form av ränteswapar. Per bokslutsdagen 
uppgår bolaget ränteswapavtal till 320 mkr, 
samma som 2018. Bedömningen är att de 
låga räntorna fortsätter och när försäk-
ringsinstrumenten löper ut kan räntekostna-
den sjunka samtidigt som risken ökar. Vid 
årsskiftet uppgick det sammantagna under-
värdet till 15,3 mkr (22,2 mkr 2018) för den 
totala återstående löptiden i avtalen. Under-
värdet/övervärdet representerar den kost-
nad/intäkt som skulle uppstå om man avslu-
tar avtalen i förtid. Varken någon ny för-
längning eller förtidsinlösen av swappavtal 
har genomförts under året 
 
Aktiekapitalet uppgår till 35,0 mkr. La-
holmshems långfristiga låneskuld uppgick 
vid årsskiftet till 776,0 mkr. Ingen föränd-
ring av amortering eller nyupplåning har 
skett under året. 
 
Bolaget har under året erlagt kommunen 2,4 
mkr för borgensavgift. Avgiften uppgår till 
0,35 procent. Avgiftens syfte är att bolaget 
inte ska erhålla någon konkurrensfördel 
jämfört med privata bostadsbolag. 

 
Uppföljning av finansiella mål 
Enligt ägardirektivet ska Laholmshem AB 
under varje given treårsperiod sträva efter 
en genomsnittlig direktavkastning motsva-
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rande 4,0 procent. Direktavkastningen defi-
nieras som bruttovinsten / marknadsvärdet 
av fastigheterna som anges i bolagets års-
redovisning. Bolaget ska även långsiktigt 
arbeta för konsolidering i syfte att minska 
kommunens risktagande som ägare. Det 
egna kapitalets andel av bolagets balans-
omslutning ska successivt öka så att solidi-
teten uppgår till minst 12,0 procent. 
 
Direktavkastningen under 2019 uppgick till 
4,0 procent,(4,4 procent 2018) Den genom-
snittliga direktavkastningen har under de tre 
senaste åren uppgår till 4,2 procent. Solidi-
teten ökade med 0,2 procentenheter för att 
uppgå till 14,7 procent. De ekonomiska 
kraven enligt ägardirektivet har därmed 
uppfyllts. 
 
Framtiden 
Bolaget påverkas av omvärlden. Regler och 
normer förändras men det gäller också hur 
människor förhåller sig till sitt boende och 
sin bostadsort. Affärsplanen som togs fram 
i början av 2000-talet (som innebar att bo-
laget gick från ett producerande och förval-
tande företag till ett modernt serviceföretag 
med kundorienterad verksamhet och orga-
nisation) bedöms fortfarande som aktuell.  

 
Den 1 januari 2011 började den nya lagen 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-
bolag att gälla. Enligt den nya lagen ska de 
allmännyttiga bostadsföretagen bedriva 
verksamhet enligt affärsmässiga principer 
och jämställas med privata företag. Detta 
innebar bland annat att nya ägardirektiv ta-
gits fram som bland annat preciserar vilka 
avkastningskrav ägaren ställer på bolaget. 
Även allmännyttans hyresnormerande roll 
försvann i samband med nya lagen. Bola-
gets gällande ägardirektiv antogs av kom-
munfullmäktige den 25 oktober 2016 och 
fastställdes av bolagsstämman den 3 maj 
2017. I det senaste direktivet finns dels ett 
gemensamt direktiv för kommunens 
helägda bolag och dels ett särskilt ägardi-
rektiv för bolaget.  
 
Under 2019 har den finansiella oron fortsatt 
i omvärlden och även Sverige påverkas av 
den globala ekonomin. Det är fortsatt en hi-
storisk låg nivå på räntor och bolaget har 
under 2019 erhållit negativ ränta på en stor 
del av lånen hos Kommuninvest. Troligtvis 
har räntorna varit nere på lägsta nivån för 
att sakteliga börja stiga till högre nivåer.  
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Kommunfastigheter i 
Laholm AB 
 

(Mkr) 2018 2019 
   
Intäkter 112,2 132,2 
Kostnader -92,2 -104,8 
Avskrivningar -19,7 -26,1 
Rörelseresultat 0,3 1,3 
Finansnetto 0,1 -1,3 
Res. e. fin poster 0,4 0,0 
Bokslutsdisp. 2,8 0,0 
Skattekostnader -1,7 -2,0 
Resultat 1,5 -2,0 
   
 2018 2019 
Tillgångar 917,6 1 011,7 
Eget kapital 19,8 17,8 
Skulder o avsättn. 897,8 993,9 
   
Nettoinvesteringar 193,8 145,9 
   
Nyckeltal 2018 2019 
Soliditet % 2,0 1,5 
Avk på eg kap % 1,9 Neg 
Direktavkastning % 1,5 1,6 
Antal årsanställda 
exkl VD 

65 72 

 
Verksamhetsområde 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet 
att inom Laholms kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta och försälja fastigheter 
med lokaler för Laholms kommuns verk-
samheter.  
 
Bolagets ändamål är att tillgodose Laholms 
kommuns behov av lämpliga lokaler för 
kommunens verksamheter. Bolaget ska på 
uppdrag av och i samråd med kommunen 
uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för 
kommunal verksamhet. Bolaget ska även 
bistå kommunen med att anskaffa och av-
veckla externt hyrda lokaler. 
 
Större delen av bolagets fastighetsbestånd 
är uthyrt till kommunala verksamheter ge-
nom ett generellt hyresavtal. Detta grundar 
sig på ett ramavtal som parterna enades om 
i samband med övergången. Hyresavtal, 
förvaltningsavtal och tjänsteköpavtal har 
tecknats. Hyrorna utgår från självkostnads-
principen och hyresändringar regleras i en-
lighet med ramavtalet. 
 
Kommunen hyr 84 lokaler om totalt 
114 100 kvm. Därutöver hyr bolaget ut 21 

lokaler samt tre bostadslägenheter till ex-
terna hyresgäster. I förvaltningsavtalet ingår 
tolv lokaler med kommunal verksamhet 
samt nio bostadslägenheter. 
 
Årets verksamhet 
 
Fastighetsförsäljningar och förvärv 

Kommunfastigheter har under året sålt Lilla 
Nybo till en privatfamilj. Lokalen har tidi-
gare fungerat som ett HVB hem för ensam-
kommande flyktingbarn. När behovet för 
denna lokal inte fanns från kommunen fat-
tades beslut om avyttring av fastigheten.  
 
Några övriga fastighetsaffärer har inte ägt 
rum under verksamhetsåret. 
 
Nyproduktion 

Under året har nyproduktion av en F-6 
skola på Glänningesjöområdet slutförts. I 
anslutning till den nya skolan har det även 
producerats en ny idrottshall. Den gemen-
samma produktionen har skett med sk pas-
sivhusteknik och entreprenadformen har 
varit en partnering. Skolan och idrottshallen 
togs i bruk till höstterminen 2019. 
 
En nyproduktion av en ny treavdelningsför-
skola i Ränneslöv har slutförts under året. 
Förskolan togs i drift under augusti månad.  
 
En ny Delihall har färdigställts under året. 
Lokalen ingår i fastigheten där även La-
holms teater finns. Lokalen invigdes under 
våren. 
 
Kommunen gjorde en beställning av ytterli-
gare en paviljong till skolan i Hishult. Pa-
viljongen var på plats under hösten. Kom-
munen har också startat upp en översyn 
över innehavet av befintliga paviljonger. 
Paviljongerna på Campus Laholm, Parksko-
lan och Blåkullaskolan är uppsagda. 
 
Bolaget har under året påbörjat projektering 
av om- och tillbyggnad av Skottorpsskolan 
samt en ny förskola, projektet ska stå klart 
höstterminen 2021. Även en utbyggnation 
av två avdelningar på Glänninge sjö för-
skola har påbörjats och beräknas vara klara 
till sommaren 2021. 
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Nyproduktion 

Under året har verksamheten varit intensiv. 
Flera omfattande om- och tillbyggnadspro-
jekt, renoveringar och större underhållspro-
jekt har genomförts.  
 
Bolaget har under några år med slut nu un-
der 2019 genomfört en livstidsförlängning 
av Lagaholmsskolan. Bland annat har venti-
lation och olika ytskikt underhållits i pro-
jektet.  
 
Flera idrottshallar har underhållits under 
året, bland annat i Knäred, Skottorp och 
Veinge. 
 
På Blåkullaskolan harpåbörjats en ytskikts-
renovering för att lokalerna framöver ska 
kunna bedrivas inom förskoleverksamheten 
i stället för skolverksamhet. 
 
Ekonomiskt utfall 
Kommunfastigheter i Laholm AB 
redovisade ett underskott om 2,0 mkr (+1,5 
mkr 2018).  

 
Bolaget har gjort nyupplåning om 290,0 
mkr under året. Upplåningen har gjorts för 
att täcka investeringsutgifterna i framförallt 
den nya Glänningeskolan samt i Vallmons 
förskola.  
 

Upplåningen har även genomfört för att bo-
laget under året löst upp första reverslånet 
som kommunen tog upp i samband med 
fastighetsöverlåtelsen 2015 på 155,1 mkr. 
Även har bolaget under året lånat medel 
inom kommunens koncernkontosystem. 
Vid årets slut uppgick denna skuld till 72,5 
mkr. 

 
För reverslånen till kommunen utgår ränta 
under året med 0,05 procent. Storleken på 
dessa lån har under årets ingång uppgår till 
341,9 mkr och vid årets utgång till 186,9 
mkr. Därutöver hade bolaget vid årsskiftet 
externa lån om 670,0 mkr. 
 
Bolaget har under året erhållit ett beslut 
från skatteverket med effekter från den 
skatterevisionen bolaget varit föremål för. 
Detta har belastat bolagets resultat med 2,9 
mkr för 2019. Från och med budget 2020 
betalar kommunen en budgeterad vinst på 
fastigheterna om 2,29 procent. 

 
Framtiden 
Bolaget har stora utmaningar att tillsam-
mans med kommunen planera för att möta 
upp och planera för befolknings-
ökningarna. Stora investerings- och under-
hållsbehov i framtiden ställer stora krav på 
att hitta olika och bra finansieringslösning-
ar.  
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