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Kommunstyrelsens ordförande 
 

Året 2020 kommer vi alla att minnas som 

året då pandemin slog till, inte bara i La-

holm utan i hela världen. Land efter land 

stängdes ner, mer eller mindre för att för-

söka stoppa smittspridningen. I början av 

mars upptäcktes de första fallen i Halland 

och därefter spreds smittan snabbt i hela 

länet.  

 

Besöksförbud infördes på äldreboenden i 

hela landet för att skydda de mest sköra i 

vårt samhälle, tyvärr lyckades smittan 

ändå spridas på många boenden. Ganska 

snart fick kommunen tyvärr in smittan på 

några av våra äldreboende.  

 

Jag vill här passa på att berömma all per-

sonal som jobbat på våra boenden och i 

hemtjänsten under denna tid med risk för 

att själva bli smittade. Många har dessu-

tom fått jobba extra mycket då personal-

situationen varit hårt ansträngd. Det är 

också viktigt att nämna de cirka sjuttio 

personer som normalt jobbar i annan 

verksamhet, främst inom kultur- och ut-

vecklingsnämnden. De utbildade sig för 

att snabbt kunna säkerställa att vården 

skulle fungera även om det skulle uppstå 

personalbrist på grund av covid-19.   

 

Pandemin fick givetvis stora effekter på 

stora delar av näringslivet i kommunen. 

Sällanköpshandeln blev hårt drabbad. 

Det kunde vara dagar utan ett enda inslag 

i kassan.  

 

Kommunledningen fattade snabbt ett be-

slut om att dela ut ett presentkort till våra 

medarbetare på 150 kr för att kunna an-

vändas i hela kommunen som ett stöd till 

näringslivet men också ett bevis på vår 

uppskattning till våra medarbetare som 

jobbat hårt under pressade förhållanden.  

 

I slutet av året fattades ytterligare beslut 

om presentkort till våra medarbetare 

denna gång på 1 300 kr, som får använ-

das under första halvåret 2021. 

 

 

 
 

Det är fler som ställt upp och stöttat han-

deln, den lokala sparbanken och fastig-

hetsägare har gjort stora insatser under 

året som bidragit till att säkerställa att 

den lokala handeln överlever under pan-

demin. 

 

Det är många som har haft det svårt un-

der året, inte minst föreningslivet. kultur- 

och utvecklingsnämnden tog ett klokt be-

slut att stötta föreningslivet med ytterli-

gare en miljon kronor. 

 

Under året gjorde kronprinsparet digitala 

nedslag i flera av Sveriges kommuner för 

att få en bild av hur kommunerna hante-

rat pandemin. I februari fick jag och 

kommunchefen tillfälle att prata om 

kommunens utmaningar med paret. 

 

Nästan allt under 2020 har tyvärr handlat 

om pandemin, så även kommunens eko-

nomiska resultat som blev rekordstort, 

67,2 miljoner kronor. Resultat i procent 

av skatteintäkter, och kommunalekono-

misk utjämning blev 4,4 procent. Till 

detta goda resultat finns det givetvis flera 

anledningar.  



 

Nämndernas nettokostnader ökade bara 

med 2,9 procent, vilket är betydligt lägre 

än de senaste åren.  

 

En stor anledning till det goda resultatet 

är också de stora generella statsbidrag 

som kommit kommunen till del som 

kompensation för lägre skatteintäkter 

som beräknades minska kraftigt på grund 

av pandemin. 

 

Vid årsskiftet har kommunen 25 967 in-

vånare, en ökning med 64 personer under 

året. Detta är en betydligt blygsammare 

ökning än under 2019 då kommunen 

ökade procentuellt sett mest i Halland. 

Jag ser inte att ökningen blev lägre 2020 

som ett problem. Det behövs ett andrum 

för att komma i kapp med den kommu-

nala servicen.  

 

Samtidigt har vi sett flera byggkranar un-

der året i Laholm vilket innebär att nästa 

år kommer ett stort antal nya lägenheter 

att färdigställas runt om i kommunen. 

Om nu inte pandemin ställer till det även 

nästa år är jag övertygad om att vi kom-

mer att vara över 26 000 invånare. 

 

Jag vill avsluta med att det händer många 

positiva saker även under ett sådant be-

svärligt år som 2020, flera reservations-

avtal är tecknade under året som jag hop-

pas ska leda till flera företagsetableringar 

framöver.  

 

Ett nytt handelsområde växer fram på 

Nyby verksamhetsområde som både ger 

arbetstillfällen och ser till att mer handel 

stannar i kommunen. 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till 

alla för ett gott arbete under detta mycket 

speciella år 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

Erling Cronqvist (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

  



Januari - februari
 ■ Två välkända politiker i Laholms kommun, 

Christian Wahl (M) och Kent-Arne Anders-
son (C), gick ur tiden. Christian Wahl var 
en av Laholmsmoderaternas tongivande 
namn under de senaste två decennierna. 
Kent-Arne Anderssons politiska gärning 
sträckte sig över nära nog fem decennier. 
22 år gammal börjande hans politiska kar-
riär i dåvarande Knäreds kommun.

 ■ Näringslivsenheten drog igång en företags-
stafett. I korta intervjuer presenterades fö-
retag i kommunen, en del förhållandevis 
anonyma som fick ett ansikte och möjlighet 
att knyta nya kontakter.

 ■ Laholms kommuns webbplats, med närma-
re 4 500 sidvisningar per dag, fick ett nytt 
utseende. Förändrad startsida med hitta-
direkt-funktioner och tydligare sökruta för-
bättrade webbplatsens användarvänlighet. 

 ■ Med inköp av nio biogasbilar och fem el-
bilar tog kommunen ytterligare ett kliv mot 
målet, fossilfri fordonspark år 2030. 

 ■ Tidvis har det varit knepigt för räddnings-
tjänsten att knyta till sig deltidsbrandmän. 
Heléns rör i Knäred uppmärksammades för 
sin välvilliga inställning att ha medarbetare 
som också är deltidsbrandmän. I gengäld 
får företaget hjälp i sitt säkerhetstänk.

 ■ Kommunen fortsatte att växa. Vid årsskiftet 
2019/2020 uppgick befolkningen till 25 903 
invånare – en ökning med 391 personer.

 ■ Sista helgen i februari svämmade Lagan 
med tillflöden långt över sina breddar. Värst 
utsatt var Knäred. Källare vattenfylldes, av-

Året som gått – stort och smått 2020

loppsvatten steg upp i golvbrunnar, förskola 
fick stängas, industrilokaler stod under vat-
ten och Flammabadet och Lagavallen var 
kringskurna av det extrema flödet. Hur 
kommunen och dess räddningstjänst hante-
rade situationen väckte miljö- och klimat-
minister Isabella Lövins (MP) nyfikenhet. 
På plats i Knäred såg hon förödelsen.

Mars - april
 ■ När vattnet började rinna undan fick kom-

munens centrala stab ta sig an en annan 
krissituation – coronaviruset. Besöksför-
bud infördes på kommunens åtta äldrebo-
enden. Handeln blev genast hårt ansatt. 
För att hålla den under armarna inrättades 
en kommunal transporttjänst som kom-
muninvånare kunde vända sig till för att 
få varor och artiklar hemtransporterade. 
Presentkort på 150 kronor delades ut till 
drygt 2 000 anställda för användning i 
kommunens butiker.

 ■ Ansträngd personalsituation inom äldre-
omsorgen ledde till att anställda inom kul-
tur- och utvecklingsverksamheten snabb- 
utbildades för att sättas in i vården. Fritids-
husägare uppmanades att inte besöka sina 
fastigheter under påskhelgen för att minska 
smittspridningen.

 ■ I Våxtorp kom paviljongerna för äldreboen-
de på plats. 40 platser ersatte de uttjänta loka-
lerna i Solgården som började rivas. 

 ■ Dynlandskapet utmed kusten förändras 
ständigt. Hur omfattande är förändring-
en, och i vilken mån påverkas denna av 
mänsklig aktivitet? Årliga flygningar med 

Isabella Lövin i Knäred.

Anders Einarsson och Erling Cronqvist använder 
presentkort hos Jessica Svensson.



drönare och insamling av en stor mängd 
data kommer att ge en bild av detta. 

 ■ I Åke Hantoft (C) fick barn- och ungdoms-
nämnden en ny ordförande, ett styrelse-
proffs i föreningssammanhang.

Maj - juni
 ■ Företagsklimatet förbättrades i kommu-

nen. I Sveriges kommuners och regioners 
(SKR) årliga undersökning delade Laholm 
förstaplatsen i Halland med Halmstad.

 ■ Fem gymnasieelever på Osbecksgym-
nasiet i Laholm utsågs till ”Årets sam-
hällsentreprenör” av organisationen Ung 
företagsamhet i Halland. En bok om alko-
holfria drinkar föll juryn i smaken.

 ■ Anslaget till det 30 mil långa kommunala 
vägnätet och de åtta mil långa gång- och 
cykelvägarna utökades. Totalt 30 miljoner 
kronor under tre år satsas på ny belägg-
ning.

 ■ Mötesvägg med plexiglas köptes till samt-
liga äldreboenden. Därmed bröts den fy-
siska isolering som besöksförbudet på äld-
reboende ledde till. 

 ■ Mellbystrand fick sin efterlängtade mö-
tesplats. Två boulebanor, hoppkudde, lek-
plats, container med uthyrningsgrejer för 
olika sporter och picknickbord iordning-
ställdes nedanför Strandhotellet.  

 ■ Ny busslinje öppnades mellan busstatio-
nen och järnvägsstationen i Laholm. En 
stadsbuss som matchar samtliga tågav-
gångar under dygnet.

 ■ Pandemin skapade många nya ord. He-
mester var ett av dem. Då lockande en 12 

kilometer lång strand, under sommaren 
med många välkomnande strandvärdar.

 ■ Lugnarohögen – den unika bronsåldersgra-
ven i Hasslöv – blev åter möjlig att besöka. 
Förbokade möten infördes för att begränsa 
antalet besökare. Intresset för besöksmålet 
var så stort att öppethållandet utökades in 
på höstkanten.

Juli - augusti 
 ■ Tydlig och tilltalande centrumbildning 

och ett trafiksäkrare kors för gång- och cy-
keltrafikanter.  I början av juli var denna 
vision för Skummeslövsstrands centrum 
färdigställd.  

 ■ Jobbcenter i Laholm svetsade armar till 
skyddsrockar i vården för glatta livet. Förs-
ta leveransen omfattade 2 400 plagg. 

 ■ Inspirerade av forskningsstudier av försko-
lebarn med mycket utomhusvistelse flyttade 
Vallmons förskola i Ränneslöv ut mycket 
av verksamheten. Friskare barn och högre 
närvaro blev ett påtagligt resultat. 

Åsa Lundin och Marlene Bengtsson träffades.

Anders Jönsson och Linda Svederberg är några 
av de inblandade i Skummeslövsstrands centrum.



 ■ Pandemin slog hårt mot föreningarna. För 
att stötta dem inrättade kultur- och utveck-
lingsnämnden en pandemifond på en mil-
jon kronor.

 ■ Stora mängder tång flöt i land i södra 
Skummeslövsstrand när högsommarvär-
me med friska vindar svepte in över kus-
ten. Kommunen satte in extrapersonal för 
att hålla rent, och hade till sin hjälp en ny-
inköpt sex meter bred harv.

 ■ Hallands nya landshövding, Brittis Benz-
ler, inledde sin ”Eriksgata” i länet med be-
sök på nya Glänningeskolan i Laholm.

September - oktober
 ■ Staten öppnade kassakistan för kommu-

nerna. Laholms kommun fick närmare 32 
miljoner kronor i extraanslag till välfärden. 

 ■ Så var det äntligen på plats, det offentliga 
konstverket i Knäred. Utmejslade tre ben i 
granit, förbundna med ett valv, står nu mitt 
i samhället. I ett av benen på den tolv ton 
tunga skulpturen har Knäredselever lagt 
skrivna berättelser om sin tid. 

 ■ Det 105 år gamla Tingshuset i Laholm 
fick sig en rejäl exteriör uppfräschning. 
Taket lades om, fönster målades och fasa-
den med Slottsmöllans tegel fogades om 
med kalkbruk. Resultatet, en fastighet lika 
praktfull som när den en gång invigdes. 

 ■ Intetsägande grå elskåp i Laholms centrum 
blev historiska minnesmärken. På skåpen 
klistrades bilder från Gamla Laholm med 
motiv från platsen där de står. Bilderna vi-
sar tidens förändringar från 1880-talet till 
idag. 

 ■ Det byggdes bostäder i kommunen med en 
omfattning jämförbar med byggboomen av 
villor under 1970-talet. 130 nya bostäder 
och 10-talet verksamhetslokaler uppfördes.

 ■ Efter 16 år rättade Laholms kommun in 
sig i kommunledet och skapade en tradi-
tionell förvaltningsorganisation med fem 
förvaltningar.

November - december
 ■ Skatteverkets tillfälligt ändrade regler för 

skattefria gåvor öppnade för möjligheten 
att ge offentliganställda en rejäl julklapp. 
Den förändringen fick kommunledningen 
att ge varje anställd ett presentkort på to-
talt 1 300 kronor. 

 ■ Fullmäktiges novembermöte hölls helt di-
gitalt. Efter inledande strul med tekniken 
släppte nervositeten hos fullmäktigeordfö-
randen och budgeten på 1,5 miljarder kro-
nor klubbades. 

 ■ Årets trygghetsenkät besvarades av fler 
än någonsin – 1 588 personer. Den upp-
levda tryggheten är fortsatt hög. 77,1 pro-
cent känner så. 

 ■ Större smittspridning ledde bland annat 
till att restauranger fick stänga tidigare, 
kommunalt driva anläggningar inomhus 
och utomhus stängdes, att undervisningen 
på gymnasiet övergick till distans och att 
flera kommunala verksamheter, exempel-
vis biblioteken, stängdes. 



 

Förvaltningsberät-
telse 

 

Allmänt om förvaltnings-
berättelsen 
Laholms kommun redogör i förvalt-

ningsberättelsen kring information om 

kommunens förvaltning och den kom-

munala koncernen i enlighet med Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning, 11 kapitlet och rekommen-

dationen från Rådet för kommunal redo-

visning, RKR R15 Förvaltningsberät-

telse.  

 

Förvaltningsberättelsen speglar kommu-

nen ur ett övergripande kommun- och 

koncernperspektiv. Förvaltningsberät-

telsen innehåller en översikt över ut-

vecklingen av den kommunala koncer-

nens och kommunens verksamhet. För-

valtningsberättelsen innehåller även vä-

sentliga händelser och upplysningar som 

inträffat under året som påverkar resulta-

tet och den ekonomiska ställningen. 

 

Följande rubriker ingår i förvaltningsbe-

rättelsen samt en kort beskrivning av 

varje område: 

 

Översikt över verksamhetens ut-
veckling 
Beskriver på ett översiktligt sätt kommu-

nens utveckling under en femårsperiod. 

Väsentliga händelser och större föränd-

ringar kommenteras. 

 

Den kommunala koncernen 
Avsnittet redogör på ett överskådligt sätt 

de olika enheter som ingår i den kommu-

nala koncernen såsom nämnder, kommu-

nala bolag, samägda bolag och privata 

utförare. Bolagens verksamheter besk-

rivs översiktligt och kortfattat. För mer 

detaljerad information om bolagen hän-

visas till respektive bolags årsredovis-

ning. 

 

Viktiga förhållande för resultat och 
ekonomisk ställning 
Under rubriken redogörs det för förhål-

landen som inte redovisas i de finansiella 

räkenskaperna men som ändå är viktiga 

för att kunna bedöma kommunens resul-

tat och ekonomisk ställning. Här ingår 

samhällsekonomi, kommunsektorns eko-

nomi, befolkningsutveckling, arbets-

marknad, bostadsmarknad, näringsliv 

med mera.  

 

Här redogörs även för finansiella risker 

exempelvis koncernens exponerande för 

ränterisker. Pensionsförpliktelser och 

hållbarhetsfrågor redovisas också under 

denna rubrik. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under rubriken lämnas upplysningar 

kring större händelser som har väsentlig 

betydelse för de finansiella rapporterna 

för den kommunala koncernen och kom-

munen som inträffat under räkenskaps-

året eller efter dess slut.  

 

Det kan till exempel vara beskrivning-

arna av större köp/försäljningar, om-

struktureringar, större avtal som påver-

kar verksamheten, Intäkter och kostnader 

av större betydelse eller stora investe-

ringar. 

 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Under rubrik beskrivs kommunens styr-

modell, processer för att fastställa mål, 

budget, uppföljning, internkontroll samt 

beskriver de övriga styrdokument som 

gäller för kommunen och koncernbolag. 

 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Här beskrivs och utvärderas hur mål och 

riktlinjer uppnåtts utifrån god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av målen mot 

vad som budgeterats för kommunen och 

kommunkoncernen samt att avvikelser 

analyserats och kommenteras. En utvär-

dering görs även av kommunen och 



 

bolagens ekonomiska ställning avseende 

resultat, drift och investeringsredovis-

ningens utfall mot budget. 

 

Balanskravsresultat 
Under rubriken redovisas balanskravet. 

Årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar som kan vara justering för reavins-

ter som exempel. Balanskravet gäller 

bara kommunen inte de kommunala bo-

lagen. 

 

Väsentliga personalförhållande 
Under rubriken informeras översiktligt 

om personalförhållanden som exempel-

vis sjukfrånvaro, antal anställda och dess 

anställningsformer, könsfördelning, per-

sonalpolitik samt olika personalunder-

sökningar. 

 

Förväntad utveckling 
Här redogörs för kommunens förväntade 

utveckling under de kommande åren ba-

serad på konkreta kända förhållanden 

som berör koncernen och kommunen di-

rekt eller indirekt. Eventuella risker och 

osäkerhetsförhållande som kan påverka 

kommenteras under denna rubrik. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Nyckeltal - fem år i sammandrag   

Kommunen      

  2016 2017 2018 2019 2020 

Folkmängd       

Antal invånare den 31/12 24 664 25 147 25 491 25 903 25 967 

   varav 0 år 300 267 275 287 275 

   varav 1-5 år 1 343 1 451 1 473 1 504 1 495 

   varav 6-15 år 2 807 2 874 2 932 2 988 2 969 

   varav 16-18 år 820 841 910 898 915 

   varav 19-79 år 17 900 18 210 18 331 18 628 18 669 

   varav 80+ år 1 494 1 504 1 570 1 598 1 644 

Förändring av antalet invånare       

   varav födda 289 259 270 280 271 

   varav avlidna 284 274 227 269 271 

   varav inflyttning 1 529 1 652 1 468 1 549 1 439 

   varav utflyttning 1 065 1 160 1 174 1 160 1 393 

        

Kommunal skatt       

Skattesats kronor,  
primärkommun (Laholm) 20:58 20:58 20:58 20:58 20:58 

Skattesats kronor,  
landstingskommunalskatt (Halland)  10:82  10:82  10:82  10:82  11:40 

Total kommunal skattesats  31:40  31:40  31:40   31:40  31:98 

Skatteintäkt i kronor/invånare 37 791 38 945 39 391 40 127 40 313 

        

 

 

 

 



 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Personalförhållande       

Antalet tillsvidareanställda 1 896 1 899 1 919 1 960 1 950 

Antalet visstidsanställda 251 303 255 236 209 

Sjukfrånvaro, totalt % 6,8 5,9 6,6 6,6  8,1 

Personalkostnader, mkr 710,6 730,8 757,0 767,4 785,4  
        

Resultat       

Resultat, mkr 30,6 29,4 25,2 14,1 67,2 

Resultat, kr/inv 1 241 1 169 989 544 2 588 

Balanskravsresultat 12,6 21,9 13,1 0,0 42,7 

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 226,3 1 292,6 1 366,7 1 439,0 1 467,1 

Verksamhetens nettokostnader, kr/inv 49 720 51 402 53 615 55 553 56 499 

Skatteintäkter, mkr 932,1 979,3 1 004,1 1 039,4 1 046,8 

Skatteintäkter, kr/inv 37 792 38 943 39 390 40 127 40 313 

Utjämning o generella statsbidrag, mkr 321,0 340,6 379,0 394,1 485,9 

Utjämning o generella statsbidrag, 
kr/inv 13 015 13 544 14 868 15 214 18 712 

Finansnetto, mkr 3,8 2,1 8,8 19,6 1,6 

Finansnetto, kr/inv 154 84 345 757 62 
      

Investeringar       

Nettoinvesteringar, mkr 56,2 90,8 208,5 177,8 109,1 

Nettoinvesteringar, kr/inv 2 279 3 611 8 179 6 864 4 201 
        

Exploatering       

Exploateringsutgifter, mkr 0,5 6,4 9,3 10,5 15,0 

Exploateringsintäkter, mkr 3,6 1,8 5,3 1,2 7,5 

Exploateringsnetto, mkr -3,1 4,6 4,0 9,3 7,5 
        

Ställning       

Tillgångar, mkr 1 242,9 1 337,3 1 366,9 1 424,1 1 497,4 

Tillgångar, kr/inv 50 393 53 179 53 623 54 978 57 665 

Skulder och avsättningar, mkr 394,7 459,7 474,2 498,1 504,2 

- varav anläggningslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skulder, kr/inv 16 003 18 281 18 603 19 229 19 417 

Eget kapital, mkr 848,2 877,6 892,7 926,0 993,2 

Eget kapital, kr/inv 34 390 34 899 35 020 35 749 38 249 

Rörelsekapital, mkr 158,2 151,9 52,1 119,9 154,5 

Rörelsekapital, kr/inv 6 414 6 040 2 044 4 629 5 950 

Likvida medel 129,1 41,7 22,9 73,0 223,0 

Likvida medel, kr/inv 5 234 1 658 898 2 818 8 588 

Soliditet, % 68,2 65,6 65,3 65,0 66,3 
Soliditet, % inklusive totalt pensionså-
tagande 25,7 27,0 28,7 31,1 34,5 

Borgensåtagande, mkr 744,2 723,6 1 092,4 1 381,6 1 587,5 

Borgensåtagande, kr/inv 30 174 28 775 42 854 53 337 61 135 



 

Kommunkoncernen      

  2016 2017 2018 2019 2020 

         

Resultat, mkr 54,2 45,4 29,1 16,5 58,4 

Resultat, kr/inv 2 155 1 781 1 123 637 2 249 

         

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 226,3 1 276,1 1 341,3 1 420,0 1 459,2 

Verksamhetens nettokostnader, kr/inv 48 765 50 061 51 782 54 820 56 194 

         

Nettoinvesteringar, mkr 180,1 339,2 472,8 401,8 385,2 

Nettoinvesteringar, kr/inv 7 162 13 307 18 253 15 512 14 834 

         

Självfinansieringsgrad % 70,1 34,8 21,4 27,6 42,9 

         

Tillgångar, mkr 2 160,6 2 242,3 2 666,9 2 985,2 3 313,4 

Tillgångar, kr/inv 85 919 87 964 102 957 115 245 127 600 

         

Skulder och avsättningar, mkr 1247,7 1284 1689,7 1 972,2 2 242,0 

- varav anläggningslån 777,0 757,0 1 127,0 1 417,0 1 622,0 

Skulder, kr/inv 49 616 50 371 65 232 76 138 86 340 

         

Soliditet, % 42,3 42,7 37,1 33,9 32,3 

Soliditet, % inklusive totalt pensionsåta-
gande 

       

17,8 19,7 18,4 17,8 18,0 

            

 

Definitioner  
Verksamhetens nettokostnader Kostnader minus intäkter före skatteintäkter, utjämning och fi-

nansnetto. 

Rörelsekapital Kapital att finansiera den löpande verksamheten med Omsätt-
ningstillgångar minus kortfristiga skulder. 

Soliditet Finansiellt nyckeltal, definierar hur stor andel av tillgångarna 
som finansieras med eget kapital. Eget kapital/totala till-
gångar. 

Självfinansieringsgrad Anger hur stor andel av investeringarna som finansieras via 
medel från den löpande verksamheten. Kassaflöde från den 
löpande verksamheten/ nettoinvesteringarna. 

 

 



 

Utgifts- och inkomststruktur 
 

Externa utgifter 
63 procent av kommunens externa utgifter 

utgörs av personalkostnader. Det innebär 

att löneavtalen har stor betydelse för kom-

munens kostnadsutveckling. Relationerna 

mellan de olika kostnadsslagen har varit i 

stort sett oförändrade i förhållande till för-

gående år. Förändringarna har uppgått till 

högst en procentenhet. 

 

 

 

 

Externa inkomster 
Bland de externa inkomsterna är kommu-

nalskatten och det statliga utjämningsbi-

draget dominerande och svarar för 81 pro-

cent av kommunens inkomster. Andelen 

specialdestinerade statsbidrag har ökat 

markant under de senaste åren. Avgifterna 

utgör däremot en ganska blygsam del av in-

komsterna. Av detta följer att kommunens 

egna möjligheter att påverka sina inkoms-

ter, åtminstone på kort sikt, är relativt be-

gränsade. 

 

 

 

 

Resursfördelning 
Kommunens nettokostnader för omsorg av 

äldre, funktionshindrade och individ- och 

familjeomsorg motsvarar 38 procent av 

kommunens kostnader. Om man dessutom 

lägger till förskola, grund- och gymnasie-

skola motsvarande 45 procent, som tillsam-

mans med omsorgerna brukar betraktas 

som kommunens "kärnverksamheter" sva-

rar dessa verksamheter för 83 procent av de 

totala kostnaderna. Detta är ökning med en 

procentenhet i förhållande till föregående 

år.  

 



 

Den kommunala koncer-
nen 

 

Allmänt 
Kommunens verksamhet bedrivs inte bara 

av den egna organisationen i form av 

nämnder utan även av ett antal övriga utfö-

rare. För att ge en helhetsbild över kommu-

nens verksamhet och engagemang, oavsett 

juridisk form, redovisas under detta avsnitt 

uppgifter och information om kommunens 

samlade verksamhet. 

 

Kommunen är delägare i Kommuninvest 

ekonomisk förening vilket medför bra vill-

kor för den externa upplåningen inom kon-

cernen som behövs framför allt för bola-

gens investeringar. 

 

Kommunen har valt alternativa driftlös-

ningar med privata utförare inom vissa om-

råden. Kommunen har dock fortfarande 

kvar det övergripande ansvaret för verk-

samheten oavsett om själva utförande lig-

ger utanför kommunens egen organisation. 

 

Koncernföretag 
Koncernföretag är sådana företag där kom-

munen har ett 100-procentigt ägande direkt 

eller indirekt via dotterbolag.  

 

Laholmshem AB, allmännyttan, med dess 

två dotterbolag kontrollerar kommunen till 

100 procent. Bolagen ingår i den samman-

ställda redovisningen. Dotterbolagen är 

Kommunfastigheter i Laholm AB samt 

Fastighets AB Klarbäck i Laholm.  

 

Samägda företag med betydande in-
flytande 
Samägda företag med betydande inflyt-

tande är bolag där kommunen har bestäm-

mande eller betydande inflytande, det vill 

säga där röstandelarna uppgår till 20 pro-

cent eller mer. 

 

Från och med första januari 2020 bedrivs 

kommunens VA-frågor i ett samägt drift-

bolag, Laholmsbuktens VA AB, tillsam-

mans med Halmstad kommun. Bolaget ägs 

av Halmstads kommun och Laholms kom-

mun till lika delar. Bolaget ingår i den sam-

manställda redovisningen med 50 procent. 

 

Det gemensamma bolaget Laholmsbuktens 

VA AB ansvarar för va-försörjningen inom 

Halmstads och Laholms kommuner. Hu-

vudmannaskapet och ägandet av de all-

männa va-anläggningarna ligger dock kvar 

hos respektive kommun. Enligt ägardirek-

tiven mellan kommunerna ska bolaget fi-

nansieras genom ersättningar från respek-

tive huvudman som i sin tur grundar sig på 

avgifter som tas ut enligt antagen taxa i re-

spektive kommun. 

 
Samägda företag utan betydande in-
flytande 
I övriga samägda företag understiger kom-

munens röstandelar 20 procent. Följande 

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 
Tillsammans med övriga kommuner i länet 

och Region Halland ingår kommunen även 

i de gemensamma nämnderna Hemsjuk-

vård och hjälpmedel och Patientnämnden 

Halland.  

 

Vidare har kommunen tillsammans med 

Halmstad-, Hylte- och Båstads kommuner 

inrättat en gemensam nämnd för samver-

kan 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 verksam-

het och ekonomisk ställning i kommunen 

och bolagen. Den beskriver därmed kom-

munens totala ekonomiska åtagande. Re-

sultaträkning, balansräkning, kassaflö-

desanalys och noter redovisas jämte kom-

munens 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.  

 

Även det nybildade samägda driftbolaget 

gällande va-hanteringen, Laholmsbuktens 

VA AB är medtagit i den sammanställda 

redovisningen om 50 procent. 

 

Viktiga händelser under året 
Kommunfastigheter i Laholm AB har un-

der året påbörjat byggnationen av Skot-

torpsskolan samt en fyraavdelningsför-

skola. Projektet genomförs med höga mil-

jökrav. Byggnationen ska vara klar under 

kvartal fyra 2021. Anpassningar och om-

byggnation av nu befintliga skola kommer 

genomföras under starten av 2022. Pro-

jektet beräknas kosta 164,0 miljoner kronor 

inklusive ombyggnation i befintliga skolan 

om 10,0 miljoner kronor. Formen för ent-

reprenaden genomförs under en så kallade 

partnering med Skanska som samarbets-

part. Detta projekt är det näst största åta-

gande kommunkoncernen har tagit beslut 

om efter byggnation av Glänningeskolan 

och tillhörande idrottshall.   

 

Laholmshem AB har under året startat upp 

byggnation av 49 lägenheter i två punkthus 

på fastigheten Kobben 2 i Laholms tätort. 

Projektet beräknas vara klart i slutet av 

2021 med inflyttning under starten av 

2022. Projektet innehåller lägenheter be-

stående av spannet från ettor till fyror. Pro-

jektet beräknas kosta 105,0 miljoner kro-

nor. Entreprenaden genomfört av NCC. 

 

Ekonomisk översikt  
Kommunens och bolagens sammantagna 

resultat uppgick till 58,4 miljoner kronor 

vilket är en förbättring med 41,9 miljoner 

kronor i förhållande till år 2019. Resultat-

förbättringen kan i huvudsak härledas till 

att kommunens resultat har förbättrats med 

53,1 miljoner kronor. Kommunens resultat 

uppgår till 67,2 miljoner kronor för 2020 

före koncerninterna elimineringar. 

 

I nedanstående diagram redovisas såväl 

kommunkoncernens resultat i den sam-

manställda redovisningen som kommunens 

resultat under de senaste fem åren. 
 

 
 

Bolagskoncernen redovisade ett underskott 

om 8,7 miljoner kronor. I resultatet för 

2020 återfinns en större anmärkningsvärd 

post. Posten är en utrangeringspost om 13,6 

miljoner kronor för Solgården i Våxtorp. 

Det slutliga resultatet försämrades med 

11,1 miljoner kronor i förhållande till 2019.  

 

Kommunkoncernens totala tillgångar upp-

går till 3 313,4 miljoner kronor, vilket är en 

ökning med 328,2 miljoner kronor sedan 

föregående år. Cirka 85,2 procent utgörs av 

anläggningstillgångar, siffran för 2019 

uppgick till 86,3 procent. 

 

De materiella anläggningstillgångarna i 

form av fastigheter, anläggningar och in-

ventarier samt pågående projekt, uppgår till 

2 798,1 miljoner kronor. Dessa fördelas på 

olika typer av tillgångar enligt följande di-

agram. 
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Kommunkoncernens samtliga långfristiga 

skulder uppgår till 1 713,0 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 210,4 miljoner kro-

nor i förhållande till 2019. Av skulderna är 

1 622,0 miljoner kronor externa låneskul-

der till kreditinstitut. Samtliga skulder mot 

kreditinstitut är inom Laholmshemkoncer-

nen. Bolagen har ökat sin skuldsättning 

med 205,0 miljoner kronor varav Laholms-

hem AB svarar för 100,0 miljoner kronor 

och 105,0 miljoner kronor gäller det nybil-

dade bolaget Fastighets AB Klarabäck AB. 

 

I nedanstående diagram framgår att den ge-

mensamma skuldsättningen i form av ex-

terna lån numera i sin helhet är att hänföra 

till bolagen. Därmed är också soliditeten 

för kommunkoncernen betydligt lägre än 

för enbart kommunen. Kommunfastigheter 

AB har dessutom koncerninterna lån om 

187,0 miljoner kronor från kommunen. 
 

 
 

Nyckeltal 
 2018 2019 2020 
Soliditet (procent)    
Koncernen 37,1 33,9 32,3 
Kommunen 65,8 65,0 66,3 
Rörelsekapital (mkr)    
Koncernen 21,2 66,7 106,0 
Kommunen 52,1 119,9 154,5 
Låneskuld (mkr)    
Koncernen 757,0 1 127,0 1622,0 
Kommunen 0,0 0,0 0,0 

 

Privata utförare 
Enligt Program för uppföljning och insyn 

av verksamhet som utförs av privata utfö-

rare ska kommunstyrelsen årligen redovisa 

för fullmäktige hur arbetet med uppfölj-

ning av dessa har bedrivits och resultatet av 

uppföljningen. Redovisningen ska minst 

innehålla: 

• Former för uppföljning av utförare, 

bland annat metod, tidpunkt och ansvar. 

• Vad som ska följas upp. 

• Former för återkoppling av uppföljning 

och kontroll till nämnd, utförare och all-

mänheten. 

 

Privata utförare finns för verksamhet i 

kommunstyrelsens, kultur- och utveckl-

ingsnämndens och socialnämndens regi. 

Barn- och ungdomsnämnden och miljö- 

och byggnadsnämnden har inte någon 

verksamhet som utförs av privata utförare. 

 

Kommunstyrelsen 
Sotning 

Räddningstjänsten har träffat representan-

ter för den kontrakterade sotaren för att 

följa upp avtalet. Över lag har sotarna leve-

rerat verksamhet enligt avtal under 2020.  

 

Insamlingsentreprenörer 

Löpande driftsmöten med utförarna har 

hållits under året då även avtalsfrågor dis-

kuteras. Därutöver hålls löpande och daglig 

kontakt via telefon och mejl. Utförda tjäns-

ter inom entreprenaden rapporteras dagli-

gen in i kommunens verksamhetssystem. 

 

Gatubelysning 

Drift och underhåll av gatubelysning sköts 

av Södra Hallands Kraft (SHK). Elförbruk-

ning mäts för varje belysningsanläggning. 

Entreprenören får felanmälningar på belys-

ningen direkt via nytt felanmälningsverk-

tyg. Utbyggnad och förnyelse av gatube-

lysning fastställs årligen efter medel i inve-

steringsbudget. 

 

Beläggning 

Beläggningsarbete avropas från ett ramav-

tal med Sydbeläggningar AB. Löpande 

rapportering sker. Byggmöte hålls varje 

månad. Slutbesiktning av alla objekt sker 

löpande efterhand som de är klara. 

 

Vinterväghållning 

Vinterväghållning utanför Laholms tätort 

utförs efter avrop av kommunens arbetsle-

dare i beredskap med beslutade kvalitetsni-

våer som underlag. Uppföljning görs under 

säsong när behov föreligger.  
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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 konse-

kvens av den fria etableringsrätten som rå-

der och kan därför inte styras eller påverkas 

av kommunen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden har under 

hösten 2020 samordnat upphandling av ut-

bildningstjänster för vuxenutbildning med 

Falkenbergs kommun. Ett nytt avtal upp-

rättas under inledningen av 2021.   

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden har i nuläget 

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 ett företag som bedriver 

verksamhet enligt LOV. Företaget startade 

upp i februari 2019 och första uppföljning 

har skett under 2020. Därutöver sker konti-

nuerlig dialog och rapporteringsmöten.  

 

Laholms kommun deltar i Skånes kommu-

ners upphandling när det gäller upphandlad 

vård och handledning. Socialtjänsten gör 

uppföljning av den köpta vården specifikt 

kopplat till varje person som är placerad i 

någon vårdform. Uppföljning av enskilda 

ärenden, som sker av privata utförare, sker 

enligt gällande lagstiftning och efter behov, 

minst en gång per år. 

 

Viktiga förhållande för re-
sultat och ekonomisk ställ-
ning 

 

Samhällsekonomin 
Under denna rubrik återfinns samhällsfak-

torer såsom ekonomi i stort, globalt och 

nationellt, sektorns ekonomi, kommunens 

befolkning, näringsliv och arbetsmarknad 

samt en ekonomisk översikt. 

 

De senaste åren, redan före coronapande-

min, skådades en konjunkturnedgång. 

Samhällsekonomi i Sverige stod sig ganska 

stabil i förhållande till många andra mark-

nader och länder. Samhällsläget har efter 

det förändrats totalt med pandemins intåg. 

Det som man såg framför sig när 2020 års 

verksamhet planerades har kraschat ihop 

totalt. 

 

Trots det står sig svensk ekonomi stark 

jämfört med många andra länder, mycket 

på grund av olika vägval vi tillsammans har 

gjort för landets invånares bästa. Samhället 

har fungerat, statsmaktens insatser har för-

anlett att effekterna inte blivit ännu större 

och mer kännbara än vad de har blivit.  

 

Nedan två tabeller beskriver samhällseko-

nomi i två olika världar. Översta tabellen är 

ifrån oktober 2019, innan pandemin och 

nedersta tabellen är nästa 1,5 år senare, feb-

ruari 2021, med allt vad pandemin har på-

verkat. 

 

Tabellen nedan speglar utvecklingen i 

samhället i februariprognos från SKR: 

 

 

 

 

 

Tabellen nedan speglar utvecklingen i 

samhället som kommunens budget byggde 

på från oktober 2019: 

Prognos % 2019 2020 2021    2022 
BNP 1,4 -3,1 2,7 3,6 
Sysselsättning -0,3 -3,9 1,4 2,3 
Arbetslöshet 6,8 8,3 8,4 8,1 
Timlöner 2,6 2,1 2,5 2,2 
Inflation, KPIF 1,7 0,5 1,3 1,4 

Prognos % 2019 2020 2021    2022 
BNP 1,5 1,2 1,7 2,0 
Sysselsättning 1,1 0,3 0,3 0,5 
Arbetslöshet 6,3 6,4 6,4 6,5 
Timlöner 2,6 2,8 3,0 3,1 
Inflation, KPIF 1,7 1,6 1,8 2,0 



 

BNP-utvecklingen har fallit tillbaka sedan 

budgeten antogs. Fallet i BNP under 2020 

tror nu SKR först återhämtar sig bortåt 

2024. 

 

Hur stora konsekvenser som samhällseko-

nomins fall 2020 har medfört har varit osä-

kert och är fortfarande osäkert. När pande-

min slog till befarades det värsta, massar-

betslöshet, skattebortfall och en kraftigt in-

bromsande ekonomi. Under sommaren 

2020 lyftes förhoppningarna något, sam-

hället återgick i vissa delar, lite med falska 

förutsättningar och 2020 förutspåddes inte 

bli så dåligt som först befarats. Under hös-

ten kom dock ett extremt stort bakslag. 

Pandemins andra våg slog till vilket pres-

sade samhället igen till det yttersta och för-

hoppningarna dalade igen. Skatteintäkterna 

som prognostiserades i samband med bok-

slutet blev något sämre igen. Dock såg pro-

gnosmakarna mer förhoppningsfullt på 

2021 och framåt i stället. 

 

Arbetsmarknaden har försämrats, fler är i 

arbetslöshet. Från 2019 års nivå för arbets-

lösheten hoppade nivåerna upp ett snäpp 

för att i senaste prognosen för de närmaste 

åren återfinnas strax över åtta procent.  

Sammantaget förväntas återhämtningen på 

arbetsmarknaden för antalet sysselsatta bli 

utdragen. 

 

Även den globala ekonomin har varit och 

är i gungning med effekter som påverkar 

världshandeln. Den andra vågen av smitt-

spridning som under hösten sköljt över 

Sverige, Europa och övriga världen innebar 

dock att återhämtningen som fanns bröts 

det fjärde kvartalet 2020. Vaccineringen 

som nu på det nya året har tagit fart har 

medfört positiva förhoppningar igen samt 

förutsättningar för världsekonomi att på-

börja en återhämtning igen. 

 

Den globala BNP beräknas enligt olika 

prognosmakare falla upp emot 4,0 procent 

under 2020 för att efterföljande år ta fart 

igen med en rekordkraftig tillväxt med 

strax över 4,5 procent. Många internation-

ella marknader har påbörjat en kraftig åter-

hämning. Kina beräknas under 2021 har en 

nästa dubbelt så stor tillväxt i BNP som 

euroländerna, Kina 8,3 procent och euro-

länderna 4,3 procent. 

 

Kommunsektorns ekonomi 
Kommunsektors preliminära resultat för 

2020 visar på en uppgång jämfört med 

2019. Den främsta orsaken för sektorn, pre-

cis som för Laholm, är de extremt stora till-

skotten från statsmakten av generella stats-

bidrag för att mildra effekten av coro-

napandemin.  

 

Resultatet för hela sektorn uppgår till 35,4 

miljarder kronor, en ökning med 16,8 mil-

jarder kronor i förhållande till 2019 då re-

sultatet uppgick till 18,6 miljarder konor. I 

resultatet är finansiella poster inräknade.  

 

De senaste åren har resultatnivån varit be-

tydligt starkare när finansnettot varit inklu-

derat på grund av värdepappersföränd-

ringar. Kommunerna visade på en ännu 

kraftigare förbättring av verksamhetsresul-

tatet med 22,9 miljarder kronor jämfört 

med 2019 före finansiella poster.  

 

Verksamhetens resultat för kommunerna 

beräknas uppgå till 30,0 miljarder kronor 

före finansiella poster. Förklarande orsaker 

till detta är som tidigare beskrivit de gene-

röst tilltagna generella statsbidragen från 

statsmakten samt att skattebortfallet inte 

blev så stort som först befarades när pande-

min slog till. Dock återfinns mellan 2020 

och 2019 en ökning i resultatet om 5,4 mil-

jarder kronor som mycket är kopplade till 

finansiella instrumentet. 

 

Sektorns nettokostnad ökade med 6,7 mil-

jarder kronor men samtidigt ökade gene-

rella statsbidrag och utjämningssystemet 

med 26,0 miljarder kronor. 

 

Cirka 7 procent av kommunerna inkom 

med negativa resultat för verksamheterna, 

vilket motsvarande 20 kommuner, det var 

betydligt färre än föregående år. Cirka 40 

procent av kommunerna hade ett negativt 

resultat 2019 vilket motsvarade 118 kom-

muner. Statsbidragen har medverkat till att 

så få kommuner visar underskott. 



 

Kommuner som har obalans på resultatet 

för verksamheterna har i någon form struk-

turella problem. Troligtvis är det betydligt 

fler än 20 kommuner då statsmakten över-

kompenserat sektor rejält. 

 

Kostnadsökningarna för sektorn uppgick 

till 1,51 procent mellan 2020 och 2019. För 

Laholm uppgick denna siffra till 1,96 pro-

cent motsvarande period. Totalt sätt ökade 

skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag med 5,07 procent. För Laholm 

uppgick denna till 6,92 procent. 

 

Befolkning 
Den 31 december 2020 var 25 967 invånare 

folkbokförda i kommunen. Befolkningsök-

ningen under året blev 64 personer vilket är 

348 färre än föregående år. Ökningen är be-

tydligt lägre än snittet för de senaste tio 

åren (256).  
 

 

Kommunen har från 2010 till 2020 växt 

med 11,0 procent vilket är högre än rikets 

tillväxt om 10,2 procent och något lägre än 

länets tillväxt om 12,4 procent. Under 2020 

växte kommunen med 0,25 procent, Hall-

and växte med 0,87 procent och riket växte 

med 0,50 procent. 
 

 2018 2019 2020 
Inflyttade 1 468 1 549 1 439 
Utflyttade 1 174 1 160 1 393 

Netto 294 389 46 
    
Födda 270 280 271 
Avlidna 227 269 271 

Netto 43 11 0 
 

Flyttningsnettot minskade kraftig under 

2020 (+46) jämfört med föregående år 

(+389). Under inget enskilt år har så många 

flytta från kommunen som under 2020. In-

flyttningen under 2020 var på samma höga 

nivå som för de närmast föregående åren.  

 

Invandringens andel av inflyttningen har 

minskat från topparna om 22 procent 2015 

och 2016 till 8,13 procent år 2020. På 

2000-talet har invandringens andel av in-

flyttningen aldrig varit lägre än under 2020.  

 

Under året föddes 271 barn i kommunen. 

Det är 23 fler än genomsnittet för de tio 

senaste åren. Trots coronapandemin dog 

det endast två fler under året (271) än under 

2019 (269).  

 

Befolkningens åldersfördelning 
I tabellen redovisas den procentuella ål-

dersfördelningen i kommunen jämfört med 

länet och riket. 
 

Ålder (%) Riket Länet Laholm 
0 1,1 1,0 1,1 
1–5 5,8 5,8 5,8 
6 1,2 1,2 1,2 
7–12 7,2 7,5 6,8 
13–15 3,5 3,7 3,5 
16–18 3,3 3,5 3,5 
19–64 57,7 55,1 52,7 
65–79 14,9 16,1 19,2 
80– 5,2 5,9 6,3 

 

Befolkningens geografiska fördelning  
Laholm är kommunens centralort med 

drygt en fjärdedel av invånarna (6 883). Ut-

anför tätort bor något fler (6 940). Övriga 

invånare är fördelade på 13 tätorter varav 

Mellbystrand (2 434) är störst efter La-

holm. Skummeslövsstrand är den tätort 

som växt mest de senaste fem åren både i 

relativa och absoluta tal. Skummes-

lövsstrand har ökat med nästa 50 procent 

och har nu i princip växt ihop med Mell-

bystrand. 

 

Bostadsmarknad 
Under 2020 har småhusbyggnationen varit 

fortsatt hög i kommunen. Byggnationen av 

flerbostadshus har ökat något jämfört med 

föregående år. Under året färdigställdes 89 

lägenheter i småhus och 25 lägenheter i 

flerbostadshus. Under 2019 färdigställdes 

70 lägenheter i småhus och 6 i flerbostads-

hus. 
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I diagrammet beskrivs antal färdigställda 

lägenheter 2011–2020 uppdelade på fler-

bostadshus och småhus.  

 

Arbetsmarknad 
Arbetslösheten steg i riket, Halland och La-

holm under 2020.  

 

 
 

Årsgenomsnittet för andelen öppet arbets-

lösa av befolkningen i Laholm ligger nu på 

4,0 procent, en ökning med 1,0 procenten-

heter jämfört med 2019. Motsvarande an-

del för länet var 2,9 procent (+1,0) och för 

riket 3,7 procent (+1,2). Det totala antalet 

arbetslösa i kommunen, inklusive personer 

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, var 909 

vid årsskiftet, vilket var en ökning med 133 

personer jämfört med föregående årsskifte. 

 

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 av att 

värna varandra.  

 

Kommunen ser en generellt stark konjunk-

tur som påverkar olika branscher på olika 

sätt. Samtidigt som tillverkning och många 

tjänsteföretag går urstarkt, kämpar exem-

pelvis handeln med en strukturell föränd-

ring, som inte är unikt för Laholm. Hittills 

har kommunens handelsföretag klarat sig 

bra men är i vissa segment under stor press 

med sviktande marginaler, kundunderlag 

och förändrad konkurrens.  

 

Laholm har en hög andel företagare och låg 

arbetslöshet. Laholm har högst andel unga 

företagare (16–34 år) i Halland, 6,6 pro-

cent. Motsvarande siffra för riket uppgår 

till 5,4 procent. När det gäller nyföretagan-

det har andelen nystartade företag minskat 

något jämfört med riket. På riksplanet ökar 

andelen tjänsteföretag inom IT, ekonomi, 

juridik och transport/logistik. Detta brukar 

vara en indikation på vad vi kommer att se 

även i Laholm framgent. 

 

Sett till sysselsättningen i befintliga 

branscher, enligt tabellen nedan för La-

holms kommun, är det tillverkning, vård 

och omsorg samt transport och logistik som 

är de tre stora branscherna. För att ligga i 

framkant och ha möjlighet att tillhanda-

hålla attraktiva möjligheter för etableringar 

och framtida arbeten i kommunen bör kom-

munen förbereda mer mark längs med väg 

E6 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 föl-

jer förväntningarna enligt tidigare indikat-

ioner. 

 

I följande tabell visas procentuell fördel-

ning 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. 
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Näringsgren Riket Laholm 

Jord och skogsbruk 2 8 

Industri och övrig tillverkning 12 18 

Byggverksamhet 7 8 

Handel och transport 16 16 
Finansverks. företagstjänster, fas-
tighetsverk. info o kommunikation. 20 9 

Utbildning 11 13 

Vård och omsorg 16 16 
Hotell- o restaurang, kulturella och 
personliga tjänster 8 7 

Offentlig förvaltning 6 3 

Övrigt 1 3 
 100 100 

 

Först i november 2021 blir pendlingssta-

tistik för 2020 tillgänglig. Därav redovisas 

statistik för 2019 nedan. Den sista decem-

ber 2019 bodde det 12 458 förvärvsarbe-

tande i kommunen vilket är en ökning med 

293 sedan föregående år. Av dessa hade 

7 172 också sin arbetsplats i kommunen. 

Antalet arbetstillfällen i kommunen upp-

gick totalt till 9 361 vilket är 127 fler än 

2018. Det innebär att 5 286 laholmare har 

sin arbetsplats utanför kommunen samti-

digt som 2 189 personer pendlar in till 

kommunen. 

 

I tabellen redovisas arbetspendlingen mel-

lan Laholm och de vanligaste pendlings-

kommunerna 2019.  

 
 Utpendling Inpendling Netto 

Stockholm 47 15 32 

Göteborg 91 23 68 

Malmö 76 13 63 

Hässleholm 48 39 9 

Helsingborg 247 61 186 

Örkelljunga 149 107 42 

Ängelholm 341 180 161 

Båstad 570 242 328 

Markaryd 299 94 205 

Falkenberg 90 47 43 

Halmstad 2 716 1 043 1 673 

Övriga 612 325 287 

Totalt 5 286 2 189 3 097 

 

Utpendlingen har ökat med 158 personer 

sedan föregående år. Inpendlingen har 

minskat med 8 personer vilket gör att net-

toutpendlingen har ökat med 166 personer 

sedan 2018 varav nettoutpendlingen till 

Halmstad står för 161 av dessa.  

 

Hållbar utveckling  
Laholms hållbarhetsarbete utgår ifrån 

kommunens vision, de globala målen i 

Agenda 2030, de nationella miljömålen 

och Sveriges ekokommuners hållbarhets-

principer. Detta framgår av kommunens 

miljöpolicy som antogs av kommunfull-

mäktige 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 hållbarhetsdimension-

erna- social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. 

 

Under 2020 fortsatte kommunens medlem-

skap i Glokala Sverige, ett kommunikat-

ions- och utbildningsprojekt med syfte att 

stärka kunskap och engagemang för 

Agenda 2030 bland politiker och tjänste-

personer i kommuner och regioner. Pro-

jektet är ett samarbete mellan Svenska FN-

förbundet och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Under 2019 och 2020 har 

ca 850 medarbetare deltagit i utbildningen.  

 

Laholms kommun kommer framöver, ge-

nom medlemskapet i Glokala Sverige, att 

implementera Agenda 2030 i styrning och 

ledning. Rådet för kommunala analyser 

släppte under 2020 en öppen jämförelse för 

kommuners Agenda 2030-arbete. Nyckel-

tal finns nu kopplade till 16 av 17 mål i 

Agenda 2030. Nyckeltalen finns publice-

ras i Kolada. 

 

Under 2021 kommer dessa nyckeltal att 

användas i uppföljning och analys av kom-

munens arbete med Agenda 2030. Ana-

lysen ska fungera som stöd i arbetet med 

att integrera Agenda 2030 i styrning och 

ledning som grund för prioriteringar i kon-

kreta åtgärder. 

 

Som medlemmar i Sveriges ekokommuner 

följer vi årligen upp tolv nyckeltal kopp-

lade till miljöutvecklingen. För kommu-

nens del visar uppföljningen utvecklingen 

går i rätt riktning men att tempot behöver 

ökas.  

 

 



 

Flera nätverksträffar med övriga Hallands-

kommuner har genomförts för erfarenhets-

utbyte mellan såväl politiker som tjänste-

personer. 

 

Varje år delar kommunen ut ett miljöpris 

för stöd, uppmuntran eller belöning för en 

extra god insats inom natur- och miljövård 

i kommunen. 2020 delades priset ut till 

Göstorps Trivselförening för deras arbete 

med att rensa den invasiva arten Skunk-

kalla från Brostorpsån.  

 

Projektet ”hållbart resande i tjänsten” har 

syftat till att minska energibehovet kopplat 

till kommunens tjänsteresor. Inför 2020 

planerades aktiviteter för att förbättra möj-

ligheten till digitala möten. På grund av co-

ronapandemin har en stor omställning av 

tjänsteresor skett. Under 2020 har t. ex kol-

dioxidutsläppen från flygresor minska med 

94%. Under 2021 arbetas en ny resepolicy 

fram utifrån principen om hållbart resande. 

 

Under 2020 har klimatanpassningsarbete 

fortsatt i Laholms kommun genom delta-

gande i nätverk med bland andra övriga 

kustkommuner i Halland och Skåne, läns-

styrelser, Statens geotekniska institut 

(SIG), Sveriges geologiska undersök-

ningar (SGU), för att gemensamt skapa 

hållbara lösningar för att hantera de utma-

ningar som följer av stigande havsnivå, 

erosion och översvämning i kustområden. 

 

Miljöutmaningar i Halland  
Länsstyrelsen i Halland gör en årlig reg-

ional bedömning av miljömålen. I den sen-

aste bedömningen konstateras att insatser 

och styrmedel hittills inte varit tillräckliga 

för att nå den miljökvalitet som målen be-

skriver. Inget av miljömålen bedöms upp-

nås, och utvecklingen för flera mål är ne-

gativ.  

 

Halland delar de utmaningar som finns nat-

ionellt där klimat och biologisk mångfald 

pekas ut som särskilt angelägna områden. 

Uppföljning visar på regionala utmaningar 

gällande till exempel utsläpp från transpor-

ter, skydd av resurserna dricksvatten och 

åkermark samt hållbart nyttjande på land 

och i vatten. Övergödning är ett område 

som behöver fortsatt uppmärksamhet. 

 

Pensionskostnader och förpliktelser 
Pensionskostnaden består i huvudsak av 

fyra delar.  

 

- Utbetalningar till pensionärer där för-

månen intjänats före 1998. Detta är 

kommunens åtagande utanför balans-

räkningen. 

 

- Premien för den avgiftsbestämda delen 

som uppgår till 4,5 procent av lönen för 

samtliga anställda. 

 

- Årets nyintjänade förmånsbestämda ål-

derspension för anställda födda till och 

med 1985. Den del av pensionen som 

ligger ovan 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

- För anställda födda 1986 eller senare 

med en inkomstnivå över 7,5 inkomst-

basbelopp erläggs ytterligare 30 procent 

av lönen som en pensionsavgift. 

 

Till ovan nämnda delar tillkommer lö-

neskatt. 

 

Skuldposten i balansräkningen avser end-

ast den del av de intjänade pensioner från 

och med 1998, som inte utbetalas i de år-

liga avgifterna. Pensioner som intjänats 

före 1998 tas endast upp som ansvarsför-

bindelse. Pensionsskulden, inklusive upp-

lupen löneskatt uppgick vid årsskiftet till 

122,0 miljoner kronor (109,4 mkr) och an-

svarsförbindelsen till 476,4 miljoner kro-

nor (482,9 mkr). Skulden har ökat med 

12,6 miljoner kronor inklusive finansiell 

kostnad (8,7 miljoner kronor 2019) varav 

den finansiella delen uppgår till 3,1 miljo-

ner kronor. Ansvarsförbindelsen har sjun-

kit med 6,5 miljoner kronor (18,2 miljoner 

kronor 2019). Samtliga belopp inkluderar 

löneskatt.  

 

Intjänad avgiftsbestämd del uppgick under 

året till 46,9 miljoner kronor (45,6 miljoner 

kronor 2019) och utbetalda pensioner var 

32,9 miljoner kronor (32,4 miljoner kronor 



 

2019). Samtliga belopp inkluderar lö-

neskatt.  

 

De totala pensionskostnaderna, inklusive 

den finansiella kostnaden samt avgifter, 

uppgick till 93,4 miljoner kronor (87,0 mil-

joner kronor 2019), vilket är en ökning med 

6,4 miljoner kronor i förhållande till 2019. 

 

I nedan tabell speglas pensionskostnaderna 

för 2020 samt de två föregående åren. Ne-

dersta två delarna redovisar den senaste be-

räkningen av avsättningen för pensioner 

samt ansvarsförbindelsen utanför balans-

räkningen. Alla belopp är inklusive lö-

neskatt. 

 
mkr 2018 2019 2020 

Intjänad avgiftsbe-
stämd del 

44,2 45,6 46,9 

Utbetalningar 30,2 32,4 32,9 

Skuldförändring 13,4 5,4 9,5 

Finansiella kostnader, 
ränta 

2,7 3,3 3,1 

Avgifter 0,4 0,3 1,0 

        

SUMMA PENSIONS-
KOSTNAD 

90,9 87,0 93,4 

     
mkr 2018 2019 2020 

Ansvarsförbindelse 501,1 482,9 476,4 

 
mkr 2018 2019 2020 

Avsättning pensioner 100,7 109,4 122,0 

 

Förtroendevaldas pensioner 
Förtroendevalda inom Laholms kommun 

tjänar in en avgiftsbestämd ålderspension 

enligt reglementet OPF-KL med undantag 

för de som tidigare har pensionsrätt enligt 

tidigare reglemente PBF som därmed har 

rätt till en förmånsbestämd ålderspension. 

 

Förtroendevalda politiker som har engage-

mang på heltid eller minst en betydande del 

om 40 procent av det av kommunfullmäk-

tige fastställda arvodet har rätt till visstids-

pension. Pensionsskulden som avser ål-

derspension som utbetalas efter 65 år redo-

visas som en skuld. Visstidspensionen kan 

falla ut innan 65 år redovisas som en an-

svarsförbindelse. Har utbetalning påbörjats 

redovisas detta som en skuld.  

 
Förvaltning av pensionsmedel 
Den 31 december 2019 uppgick marknads-

värdet på de förvaltade pensionsmedlen till 

111,3 miljoner kronor (92,8 miljoner kro-

nor 2018).  

 

Från och med bokslutsåret 2019 har kom-

munsektorn en ny kommunal bokförings- 

och redovisningslag att förhålla sig till. I 

lagstiftningen ska finansiella instrument 

som innehavs för att ge finansiell avkast-

ning eller värdestegring värderas till verk-

ligt värde i stället för anskaffningsvärde. I 

och med byte av redovisningsprincip får 

kommunen justera värdet under 2018 så 

det är jämförbart med 2019 års värde. In-

gående värden som kommunen justerade i 

2019 års bokslut uppgick till 23,5 miljoner 

kronor i orealiserat värde.  

 

Under verksamhetsåret 2019 ökade mark-

nadsvärdet med 18,5 miljoner kronor för 

att uppgå till 111,3 miljoner kronor vid 

2019 års slut. 

 

Kommunfullmäktige beslutade under de-

cember månad 2019 att kommunens 

värdrepparsinnehav skulle avyttras. Vär-

depapperna skulle finansiera kommande 

investeringbehov i stället för att låna upp 

externa medel men även den nya lagstift-

ningens begränsningar om redovisning till 

marknadsvärde istället för bokfört värde 

föranledde beslutet. 

 

Under inledande månaderna under 2020 

innan avyttringen verkställdes steg värde-

papperna med ytterligare 700 tusen kronor. 

 

Kommunen har sedermera enligt kom-

munfullmäktiges beslut avyttrat värdepap-

per om totalt 112,0 miljoner kronor. Såle-

des har kommunen inget värde kvar på ba-

lansräkningen gällande placeringar för 

framtida finansiering. 

 

Avyttringen har dock medfört en starkare 

finansiell ställning på kommunens balans-

räkning totalt sett. Kommunen har kunnat 

investera i anläggningstillgångar med egna 

medel i stället för att låna upp. 



 

 

Finansiering av pensionsskuld och 
pensionsförpliktelsen, återlånade 
medel 
Med tanke på ovan beskrivet gällande full-

mäktiges beslut om en försäljning i decem-

ber 2019 har kommunen idag behov av 

återlånade medel om 598,4 miljoner kro-

nor.  

 

Definitionen av återlånade medel är skill-

naden mellan den totala pensionsförpliktel-

sen (476,4 mkr) och avsättningen för pens-

ionsskulden (122,0 mkr) i förhållande till 

avsatta finansiella placeringar för pens-

ionsåtagande.  

 

Då kommunfullmäktige beslutat att avyttra 

de finansiella placeringarna så kommer be-

hovet av återlånade medel för täcka pens-

ionsförpliktelserna öka framöver. Däremot 

uppstår inte samma behov av extern finan-

siering till kommande investeringar.  

 

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. 

 
mkr 2018 2019 2020 

Avsättning pensioner 100,7 109,4 122,0 

Ansvarsförbindelse, ut-
anför balansräkning 

501,1 482,9 476,4 

Totala pensionsför-
pliktelser 

601,8 592,3 598,4 

Pensionsplaceringar 
marknadsvärdet 

92,8 111,3 - 

Återlånade medel 509,0 481,0 598,4 

 

Bolagens pensionskostnader  
De kommunala bolagen har inte fullt ut 

samma pensionssystem som kommunen. 

Bolagen har inga förpliktelser som åter-

finns utanför balansräkningen eller som en 

avsättning inom balansräkningen. 2020 års 

kostnader för bolagen är kostnadsförda på 

verksamhetsåret. Nedan kostnader har bo-

lagen haft för pensioner under perioden 

2018–2020. 

 
Laholmshem tkr 2018 2019 2020 

Collectum AB 172 143  

KPA pension 1 499 923 633 

Pensionsvalet 44 736 790 

Särskild löneskatt 400 447 343 

Övrigt, avgifter  7 26 

Totala pensionskost-
nader 

2 114 2 256 1 792 

 
Kommunfastigheter i 
Laholm AB tkr 

2018 2019 2020 

KPA pension 94 104 52 

Pensionsvalet 1 108 1 027 1 060 

Särskild löneskatt 272 269 263 

Övrigt, avgifter   20 

Totala pensionskost-
nader 

1 474 1 400 1 395 

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm har inga 

egna anställda i bolaget och således ingen 

pensionsredovisning. 

 

Upplåning och finansiering 
Kommunen har för närvarande inte några 

lån. Laholmshems AB:s bolagskoncern har 

lån som per siste december 2020 uppgår 

till 1 622,0 miljoner kronor. Motsvarande 

siffra för 2019 för bolagskoncernen upp-

gick till 1 604,0 miljoner kronor. 

 

Under 2019 avslutade kommunen den 

första reversen mot Kommunfastigheter på 

cirka 155,1 miljoner kronor. Summan på 

reversen motsvarar försäljningsvärdet på 

verksamhetsfastigheterna 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 2019 årsskiftet till 111,3 

miljoner för att under inledningen av 2020 

innan försäljningen genomfördes utökas 

med 700 tusen kronor. Avsikten med för-

säljningen är att finansiera senaste budge-

tens investeringsverksamhet. Försälj-

ningen har genomförts under februari må-

nad 2020 och försäljningen slutade på 

112,0 miljoner kronor. 

 

Upplåning inom kommunkoncernen 
samt finansiella risker 



 

Kommunfullmäktige har antagit en finans-

policy, denna policy innehåller riktlinjer 

och regler kring risker och limiter för fi-

nansverksamheten inom kommunen. La-

holmshem AB:s koncern har en egen fi-

nanspolicy. 

 

Kommunen har enligt antagen policy möj-

ligheten att ställa ut reverslån till koncern-

bolagen. Idag återfinns ett sådant mot kom-

munfastigheter om 186,9 miljoner kronor. 

Räntan på lånet uppgick till 0,05 procent 

och är marknadsmässig för 2020. Inför 

2021 har den justerats till 0,19 procent. 

 

Laholmshem AB:s koncern ansvarar för 

sin verksamhets upplåning, utifrån antagen 

finanspolicy. Enligt Laholmshems finans-

policy ska den genomsnittliga räntebind-

ningstiden inte understiga 1 år och inte 

överstiga 10 år. Policyn reglerar inte något 

om den genomsnittliga kapitalbindningsti-

den.  

 

Nedan tabell åskådliggör Laholmshem 

koncernens ränte- och kapitalbindningsti-

der: 

 

 

Fast 
ränta 

Rörlig 
ränta 

Totalt  
lånebelopp 

 Mkr 655 967 1 622  

  40 % 60 %   

       

Förfall  Kapitalbindning Räntebindning 

2021 347 21 % 1 027 63 % 

2022 460 28 % 160 10 % 

2023 410 25 % 170 10 % 

2024 160 10 % 160 10 % 

2025 245 15 % 105 6 % 

  1 622 100 % 1 622 100 % 

 

Kommunkoncernen har idag långfristiga 

låneskulder mot kreditinstitut på 1 622,0 

miljoner kronor. Laholmshem AB har 

787,0 miljoner kronor med kommunal bor-

gen samt ytterligare 60,0 miljoner kronor 

med pantbrev. Kommunfastigheter i La-

holm AB har idag lån med kommunal bor-

gen om 670,0 miljoner kronor. Fastighets 

AB Klarabäck i Laholm har idag 105,0 mil-

joner kronor i lån. 

 

Upplåningen inom bolagskoncernen löper 

både med bunden och rörlig ränta. Rän-

teswappar har använts tidigare för att säkra 

ränterisken. På balansdagen har den kom-

munala bolagskoncernen utestående rän-

teswappar om sammanlagt 280,0 miljoner 

kronor, 320,0 miljoner kronor var motsva-

rande belopp under 2019. Löptiderna som 

återfinns har slutdatum mellan 2021 och 

2024. Swapparna har på balansdagen 2020 

ett undervärde till 8,5 miljoner kronor mot 

15,3 miljoner kronor i 2019 års bokslut. 

Undervärdet motsvarar kostnaden för bo-

lagskoncernen att lösa swapparna i förtid.  

 

Kommunfastigheter tecknade under 2019 

ett ramavtal med Nordiska Investerings-

banken med kommunen som borgensman. 

Kreditramen för avtalet uppgår till 140,0 

miljoner kronor. Avtalet sträcker sig fram 

till 15 november 2022. Bolaget har ännu 

inte använt möjligheten till upplåning via 

detta låneinstitut.  

 

Händelser av väsentlig be-
tydelse 

 
Kommunen 
Pandemin har präglat invånarnas liv – unga 

som gamla – verksamheter, företag och 

hela branscher. Begränsat friheten och um-

gänget, tidvis gjort det omöjligt att besöka 

anhöriga och vänner på äldreboende. I 

överfulla sjukhus, på äldreboende och i 

hemtjänsten har personal gått på knäna i sin 

kamp för att rädda liv. Anhöriga och vän-

ner har sörjt liv som släckts. Coronapande-

min lämnar ingen oberörd. 

 
Översvämningar i Lagan  

Redan innan pandemin fick samhällelig 

spridning var Laholms kommun i stabs-

läge, och förblev så året ut undantaget sep-

tember.  Vattenflödet i Lagan och dess till-

flöden steg dramatiskt i slutet av februari 

vilket krävde snabba gemensamma åtgär-

der. Under några dagar var läget så alarme-

rande att SMHI tog till sin skarpaste var-

ning, klass 3, det vill säga extremt höga flö-

den på en nivå som uppkommer i snitt vart 

femtionde år. Som mest passerade drygt 



 

400 kubikmeter per sekund mätpunkten i 

Laholm med normalflödet 70 kubikmeter.  

 

Värst drabbat var Knäred. Källare till bo-

stadshus utmed Lagavägen vattenfylldes, 

maskiner förstördes i industrilokaler, en 

förskola stängdes när avloppsvatten tryck-

tes upp i fastigheten och i Flammabadets 

lokaler var vattennivån meterhög. Vid ett 

flertal pumpstationer i Knäred satte La-

holmsbuktens VA in katastrofpumpar för 

att begränsa omfattningen av inträngande 

avloppsvatten via golvbrunnar i de värst ut-

satta fastigheterna.  Och när flödet var som 

högst skilde en knapp decimeter Laganvat-

ten från att rinna in i ortens vattenverk med 

påföljd att dricksvattnet påverkats och kok-

ningsrekommendationer utfärdats.   

 

Översvämningarna fick nationell media-

spridning med inslag i SVT:s nyhetsrap-

portering. SVT bevakade också miljö- och 

klimatminister Isabella Lövins (MP) besök 

i Knäred veckan efter toppnoteringen. På 

plats informerades hon om räddningstjäns-

tens insatser och träffade drabbade fastig-

hetsägare.  

 
Coronapandemin 

Så kom coronan – en krissituation som kom 

att prägla resten av året. Redan den 11 mars 

infördes besöksförbud på kommunens åtta 

äldreboenden. Dessvärre hade smittan re-

dan tagit sig in på ett boende med flera 

dödsfall som följd.  

 

Anställda i kommunen uppmanades arbeta 

hemifrån i så stor utsträckning som möjligt, 

distans- och fjärrundervisning infördes för 

elever på Osbecksgymnasiet och vuxenut-

bildningen, hemtjänst eller hemsjukvård 

till personer folkbokförda i andra kommu-

ner beviljades inte, snabbutbildningar för 

att arbeta inom vård- och omsorgssektorn 

drogs i gång för att bistå socialtjänsten i en 

ytterst ansträngd situation.  

 

I samma veva fick gamla polishuset i La-

holm nytt liv. Kontor iordningställdes för 

tudelning av personalgrupper med centrala 

funktioner som exempelvis lönehantering, 

ekonomi och växel. Med IT-enhetens hjälp 

och stöd svepte en digitaliseringsvåg av 

tsunamimagnitud genom verksamheterna. 

På några få dagar digitaliserades arbetssätt 

och möten i racerfart. Teamsmöten blev ett 

nytt begrepp.  

 

Närmast smittan stod vård- och omsorgs-

personalen i sin dagliga gärning för insatser 

till brukare inom socialtjänstens verksam-

het. Initialt med begränsad tillgång till 

handsprit och skyddsutrustning. Det löstes 

via handlingskraftig kommunal personal 

med inköp av 1 500 liter handsprit och 

medarbetare på Jobbcenter som svetsade 

ärmar till skyddsrockar levererade av ett 

smålandsföretag.   

 

Smittspridningen i samhället förändrade 

folks beteende. Butiker för sällanköpshan-

del (bokhandel, kläder, elektronik med 

mera) gapade tomma. Kommunens mot-

drag kom snabbt. Kommunal transport-

tjänst erbjöds kommuninvånare för leve-

rans av allehanda varor från butiker, kaféer 

och restauranger. Presentkort på 150 kro-

nor till alla, drygt 2 000 anställda, för köp i 

butiker i kommunen blev också ett bidrag 

för att upprätthålla handeln. För att inte tala 

om kommunens julklapp – presentkort på 1 

300 kronor för inköp i butiker inom kom-

munen. 

 

Föreningslivet stod också inför en tuff tid. 

Kultur- och utvecklingsnämnden drog sitt 

strå till stacken för att hålla verksamheten 

under armarna, och inrättade en pandemi-

fond på en miljon kronor avsedd för kultur- 

och idrottsföreningar med ungdomsverk-

samhet. 

 

Andra våg gav lokala restriktioner 

Sommaren blev lite lugnare, men så kom 

en andra våg. På senhösten. Lokala restrikt-

ioner infördes i hela länet. Simhallen i La-

holm stängdes liksom turistbyrån och 

Teckningsmuseet, biblioteken begränsade 

sin service och tillträde till kommunens id-

rottsanläggningar – inom- och utomhus – 

förbehölls barn och unga födda 2005 eller 

senare. Fjärr- och distansundervisning 

kombinerad med undervisning i skolan 

blev Osbecksgymnasiets och 



 

vuxenutbildningens åtgärd för att minska 

smittspridningen. 

 

Fullmäktiges folkvalda sveptes också med 

i digitaliseringsvågen. Ordinarie möteslo-

kal, Laholms teater, ersattes med aulan på 

Campus Laholm, där såväl november- som 

decembermötet hölls digitalt med endast 

presidiet på plats. Novembermötet var ex-

tra pirrigt. Ett tekniskt elddop med att få allt 

att fungera för 41 ledamöter och 30 ersät-

tare när 2021 års budget med allmänpoli-

tisk debatt stod på dagordningen. Att det 

gick friktionsfritt, vore för mycket sagt, 

och knappast heller något att begära i en tid 

när det mesta ställdes på ända. 

 

Organisationsförändring  

Kommunfullmäktige har under året vid 

olika del- och slutbeslut beslutat om en ny 

organisation från och med 2021. Huvudor-

saken till förändringen under innevarande 

mandatperiod var att frigöra kommunsty-

relsen från diverse ansvarsområden, som 

exempelvis avfallshantering, driftfrågor 

gällande gator och vägar samt övrigt kring 

kommunens infrastruktur, kostverksamhet 

och räddningstjänst.  

 

Dessa ansvarsområden har nu flyttats till en 

ombildad miljö- och byggnadsnämnd som 

döpts om till samhällsbyggnadsnämnd. 

Kommunstyrelsen har på så sätt större 

svängrum för styrning och ledningsfrågor 

samt möjlighet till bättre fokus på kommu-

nens framtid och utveckling. Kommunsty-

relsen kan därmed även lägga större vikt 

vid uppsiktsplikten. 

 

Stark efterfrågan på exploateringsmark 

Kommunfullmäktige har antagit mål om 

fler företagsetableringar och fler i arbete. 

Under de senaste åren har kommunen arbe-

tat med ett par större exploateringar av 

verksamhetsmark. Framför allt på Nyby in-

dustriområde via en utbyggnad samt vidare 

införskaffande av mark i anslutning till 

Mellby industriområde. 

 

På Nyby industriområde har kommunen 

sålt mark för en handelsetablering för tre 

större företag med fokus på detaljhandel. 

Butikerna kommer öppna under andra 

kvartalet 2021. Totalt har 200 000 kvadrat-

meter mark på industriområdet i princip 

färdigställts för försäljning. Flera reserve-

ringar finns tecknade utöver ovan nämnda 

försäljning. 

 

Kommunen har ambition om att inför-

skaffa mark i attraktiva lägen. Så har gjorts 

under året när mark i anslutning till Mellby 

industriområde införskaffats. Markens kö-

peskilling uppgick till 12,6 miljoner kronor 

för 250 000 kvadratmeter.  

 

Stor satsning på handel i Laholm för att 

motverka coronapandemins effekter 

Kommunen har under året gjort den största 

satsningen någonsin för att stärka handeln 

inom kommungränsen. Flera näringsidkare 

har under året till följd av pandemin haft en 

extremt ansträngs finansiell situation.  

 

För att bibehålla så mycket verksamhet 

som möjligt inom kommunens gränser har 

satsningar för totalt 3,7 miljoner kronor 

gjorts under 2020. Satsningen är present-

kort till kommunens medarbetare. 2 530 

medarbetar har totalt erhållit 1 450 kronor 

vardera i presentkort som kan användas i 

handeln inom kommunens gränser. 

 

Utveckling av centrum i kusten 

Kommunen har under flera år arbetat med 

att utveckla centrumbildningar inom kom-

munens tätorter vid kusten, Skum-

meslövsstrand och Mellbystrand.  

 

I Skummeslövsstrand har arbetet färdig-

ställts under året. Centrumbildningen har 

bland annat under åren inkluderat ny trafik-

lösning, utbyggnad av centrumnära parke-

ringar samt anläggande av en stor lekplats 

i centrum. Totalt har kommunen över tid 

förbrukat cirka 12,5 miljoner kronor i olika 

delprojekt i centrumbildningen i Skum-

meslövsstrand.  

 

 

I Mellbystrand har arbetet inte nått lika 

långt. Olika åtgärder har delvis genomförts 

med omläggning av va-ledningar och ga-

tor. Kommunen har även genomfört olika 



 

markbyten för att möjliggöra centrumbild-

ningen. Under 2019 köptes en stor fastighet 

in som därefter rivits för att möjliggöra ex-

ploateringen. Detaljplanen är under fram-

skrivning. Ett omtag har tagits för hur cent-

rum ska se ut på orten. När centrumbild-

ningen är klar kommer kommunen totalt 

sett att ha lagt ner mycket stora resurser för 

att starka Mellbystrand som en modern ort 

vid kusten. Detaljplanarbete som skapar 

förutsättningar för ett större strandhotell på 

orten pågår också. 

 

Stationssamhällena Veinge och Knäred 

Kommunen har under flera år arbetat med 

hur de båda stationsorter kan se ut i framti-

den kopplade till tågstopp. Kommunen, 

Region Halland tillsammans med Trafik-

verket arbetar för en långsiktig trafiklös-

ning med entimmestrafik på tågförbindel-

sen.  

 

Arbetet i dessa stora utvecklingsprojekt går 

inte alltid så fort som politiken i Laholm 

och kommunens tjänstemannaorganisation 

önskar. Av olika skäl har projektet drabbats 

av förseningar. Kommunen arbetar med 

framtagande av detaljplan i Veinge för att 

stärka samhället som en pendlingsort. Pla-

nen kommer inkludera en förnyelse av 

centrumkärnan samt möjliggöra en förtät-

ning med ny bebyggelse. Tanken med 

Knäreds utveckling är att göra bygden som 

stationsort starkare och även här planeras 

för ny bebyggelse över tid samt skapa 

starka naturvärden för bygdens invånare. 

 

Koncernbolag 
Nedan följer en sammanfattning av händel-

ser av större betydelse för Laholmshem 

AB:s bolagskoncern. 

 

Nytt dotterbolag 

Kommunfullmäktige tog under oktober 

månads 2019 beslut om att ombilda Fastig-

hets AB Klarabäck i Laholm till ett kom-

munalt dotterbolag till Laholmshem AB. 

Samtidigt godkände fullmäktige att bolaget 

skulle investera 105,0 miljoner kronor i två 

punktuthus om sex våningar. 

 

Under 2020 har byggnation påbörjats, to-

talt omfattar projektet nu 49 lägenheter be-

stående av lägenheter i storleksspannet et-

tor till fyror. Bebyggelsen kommer förtäta 

Laholm och är därmed ett viktigt vägval för 

att öka kommunens befolkning. Nypro-

duktionen av lägenheter möjliggör för fler 

Laholmare vilket kommer medföra posi-

tiva omflyttningar inom bostadssituationen 

i kommunen.  

 

Bygget är beräknat att vara klart för inflytt-

ning under starten 2021. Hitintills har 71,1 

miljoner kronor förbrukats och projektets 

prognos uppgår vid årsskiftet till 107,0 mil-

joner kronor. 

 

Stort skolprojekt för kommunen 

Under 2019 slutförde kommunen en bygg-

nation för en f-6 skola, Glänningeskolan, 

för 485 elever i centrala Laholm. Nu är det 

då dags för ytterligare en stor satsning i 

kustnära område. Kommunfullmäktige har 

beslutat om att bygga en ny f-6 skola i 

Skottorp med en ny tillhörande förskola på 

fyra avdelningar. Byggnationen sker efter 

den kraftiga tillväxt som skett i kommu-

nens södra delar med Allarp som största 

tillväxtområde. Skolans kapacitet är också 

bygg för att kunna inrymma framtida barn 

på kommande exploateringsområde Haga 

öster om Skottorp. Projektets totala utgifts-

nivå är beräknad till 164,0 miljoner kronor 

och där inkluderas en renovering av befint-

lig skola med 10,0 miljoner kronor. 

 

Uppfräschning av Altonaområdet i Laholm  

Under 2020 har Laholmshem påbörjat det 

största renoveringsprojektet i bolagets 

historia. Totalt ska tre huskroppar och dess 

lägenheter renoveras. Även större insatser i 

områdets yttre miljöer ska förändras. Totalt 

omfattar projektet en renoveringsbudget 

om 115,0 miljoner kronor. 

 

Framöver önskar även bolaget att förtäta 

området med uppförande av 100 nya lägen-

heter i kombination med rivning av ett 50-

tal lägenheter. Detaljplanearbetet är påbör-

jat. 

 

Storsatsning på ungdomsbostäder 



 

I Laholms tätort har bolaget uppfört åtta 

ungdomsbostäder de senaste åren. Under 

2020 har ett likande projekt slutförts i 

Våxtorp också bestående av åtta ungdoms-

lägenheter. Bostäderna i Våxtorp stod klara 

under hösten 2020. Investeringen slutför-

des till en kostnad om 15,2 miljoner kronor. 

 

Satsningen och avsikten från kommunfull-

mäktige och bolagskoncernen med dessa 

projekt är att erbjuda bra bostäder till en 

rimlig kostnad. Därmed skapas möjligheter 

för ungdomarnas första egna boende. Ung-

domar som inte är äldre än 25 år hyr lägen-

heterna till en lägre hyra. 

 

Att erbjuda denna typ av boende är ett ak-

tivt ställningstagande för att få fler ungdo-

marna på orterna och skapa en möjlighet 

till att utvecklas inom kommunens gränser. 

 

Stationsorterna Veinge och Knäred 

Som tidigare beskrivit har kommunen en 

önskan om att växa på de kommande stat-

ionsorterna. Bolaget har under en längre tid 

deklarerat sitt intresse för att vara en aktör 

på dessa orter och därmed skapa förutsätt-

ningar för kommunens ambition. Bolaget 

har på båda orterna tillförskaffat sig attrak-

tiva markområden för att tillgodose detta 

behov. Några formella beslut finns dock 

inte tagna ännu. Kommunfullmäktige har 

godkänt en investering om 25,0 miljoner 

kronor för att Laholmshem ska kunna 

bygga 12 lägenheter i Knäred.  

 

Samägda bolag 
Sedan 2011 har kommunens drift avseende 

vattenfrågor bedrivits i en gemensam 

nämnd med Halmstad kommun. Halmstad 

kommun har varit värdkommun för nämn-

den. 

 

Under 2018 hade verksamheten ett utred-

ningsuppdrag från respektive kommun om 

att se över och utvärdera driftformen ge-

mensam nämnd. Bland annat ingick en ex-

tern utredning från en docent vid Lunds 

universitet. 

 

Kommunfullmäktige i respektive kommu-

ner beslutade under april 2019 om att 

huvudinriktningen skulle vara att ombilda 

den gemensamma nämnden till ett aktiebo-

lag för drifthantering av va-frågor.  

 

Under november månad 2019 beslutade de 

båda kommunernas fullmäktigeförsam-

lingar om att verksamheten skulle från och 

med årsskiftet övergå till att bedrivas i ak-

tiebolagsform. I beslutet togs även följande 

viktiga ställningstagande: 

- Bildande av bolag. 

- Verksamhetsövergången inklusive per-

sonal skulle ske den 1 januari 2020. 

- Upplösa den gemensamma nämnden 

och tillhörande samverkansavtal. 

- Fullmäktige i respektive kommun antog 

bolagsordning, ägardirektiv och aktieä-

garavtal. 

 

Bolaget är till lika delar ägt av båda kom-

munerna, 50 procent vardera. Bolaget ska 

ansvara för förvaltning och drift av kom-

munernas allmänna va-anläggningar. Hu-

vudmannaskapet för de allmänna va-an-

läggningarna ligger kvar hos respektive 

kommun. Ordförandeskapet växlar mellan 

kommunerna för varje mandatperiod.  

 

Parterna ska utöva sitt inflytande över bo-

laget vid ägarsamråd och bolagsstämma på 

sätt som anges i aktieägaravtalet. 

 

Bolaget finansieras huvudsakligen genom 

ersättning från respektive kommun, såsom 

huvudman, i förskott. Ersättningen grundar 

sig på avgifter som i sin tur tas ut enligt an-

tagen va-taxa i respektive kommun samt 

genom ersättning från avtalskunder.  

 

Kostnadsfördelning sker genom att direkta 

kostnader bokförs på respektive kommuns 

anläggning enligt självkostnadsprincipen. 

Gemensamma kostnader fördelas proport-

ionellt efter invånarantal baserat på statistik 

från Statistiska Centralbyrån. Parterna stäl-

ler investeringsmedel till Bolagets förfo-

gande. Principer för avskrivning och ränte-

sättning för icke gemensamma tillgångar 

bestäms av respektive part. Kapitalkostna-

den för icke gemensamma tillgångar belas-

tar respektive part. 

 



 

Bolaget har nu bedrivit sitt första verksam-

hetsår. Styrelsen har fokuserat på att arbeta 

för hållbara vattentjänster där säkerstäl-

lande av framtida vattentillgången varit pri-

oriterad. Vidare har fokus varit på det lång-

siktiga ansvaret för drift och underhåll av 

ägandekommunernas vattenförsörjning 

samt arbetet med förnyelse av ägarnas all-

männa va-anläggningar. 

 

Styrning och uppföljning 
av den kommunala verk-
samheten 

 
Allmänt 
Kommunens högsta beslutande församling 

är kommunfullmäktige. Fullmäktige består 

utav 41 ledamöter som har utsetts genom 

allmänna val som har genomförts samti-

digt som riksdags- och regionvalen.  

 

I september 2018 var valdeltagandet 84,65 

procent i valet till kommunfullmäktige, 

vilket var en ökning med 1,52 procenten-

heter jämfört med valet 2014. 

 

Med 20 mandat bildar Samverkan Laholm, 

bestående av Centerpartiet, Moderaterna, 

Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpar-

tiet och Trygghetspartiet, ett minoritets-

styre i kommunfullmäktige.  

 
Mandatfördelning för valperioden  

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) 8 

Moderata Samlingspartiet (M) 7 

Centerpartiet (C) 7 

Sverigedemokraterna (SD) 7 

Laholmspartiet (LP) 3 

Liberalerna (L) 2 

Kristdemokraterna (KD) 2 

Medborgerlig Samling (MED) 2 

Miljöpartiet de gröna (MP) 1 

Trygghetspartiet (TRP) 1 

Vänsterpartiet (V) 1 

Summa: 41 

Samverkan Laholm har ordförandepos-

terna i kommunstyrelsen, nämnderna och 

bolagsstyrelserna. 

 

Laholms kommuns koncern består av 

kommunen med dess nämnder, Laholms-

hem AB med dess två dotterbolag samt 

även det samägda driftbolaget Laholms-

buktens VA AB. Även andra andelsinne-

hav finns utöver ovan nämnda bolag. 

 

Politisk organisation 
Laholms kommuns politiska organisation 

består av kommunfullmäktige, kommun-

styrelse, fyra verksamhetsnämnder samt 

krisledningsnämnd och valnämnd. Kom-

munstyrelsen och verksamhetsnämnderna 

har kontor för det dagliga arbetet, se orga-

nisationsbild på följande sida. 

 

Laholms kommuns vision 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2019 

§ 46 fastställt vision och målområden för 

kommunen. Målområden med fem tillhö-

rande resultatmål gäller för perioden 

2020–2023. 

 

 

Kommunens vision beskriver ett önskvärt 

framtida tillstånd för Laholm. Visionen är 

styrande för kommunens utveckling till-

sammans med målområdena och de ge-

mensamma resultatmålen. Visionen ska 

nås genom hållbar tillväxt och hållbar ut-

veckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kommunens politiska organisation 

Vision 2040 

I Laholm vill vi bli fler för en starkare 

framtid. Här förenas livskvalitet och till-

växt för en hållbar utveckling. 

 

Laholms kommuns befolkningsmål är 

30 000 invånare år 2040. 



 

 
 

Hållbar utveckling 
Laholm ska vara en attraktiv livsplats där 

laholmarna och besökarna trivs. Laholm 

ska också vara en kommun som attraherar 

nya invånare. Barn och ungdomar är sär-

skilt viktiga för Laholms framtid. Laholm 

ska prioritera utveckling och tillväxt som 

främjar befolkningsökning och närings-

livsutveckling på ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt hållbart sätt.  

 

I Laholm ska kulturen och fritiden vara 

drivkrafter för tillväxt, demokrati och sam-

hällsutveckling. Vi ska stimulera invånar-

nas möjligheter att påverka, vara delaktiga 

och ta ansvar för kommunens utveckling. 

Laholm ska vara en välkomnande kommun 

som aktivt arbetar med integration. 

 

Hållbar tillväxt 
Utveckling är en förändringsprocess som 

kräver val och beslut. Förändringsproces-

sen behöver också präglas av omtanke, ut-

hållighet och hållbarhet. Laholms tillväxt 

ska bidra till att kommunen utvecklas 

positivt, att vi kan behålla en god livskva-

litet och en god miljö. Vi vill att fler män-

niskor och företag bidrar till en långsiktigt 

trygg välfärd, bra service, ökat kulturliv 

och mångfald. En positiv utveckling och 

tillväxt ger en positiv framtidstro och stolta 

invånare. 

 

För en god utveckling ska den sociala, eko-

nomiska och miljömässiga hållbarheten 

alltid beaktas i samband med prioriteringar 

och ställningstaganden. Särskild fokus rik-

tas åt att skapa jämlika möjligheter för alla 

invånare i Laholms kommun. 

 
Laholms kommuns värdegrund 
Laholms kommuns värdegrund bidrar till 

att kommunen är en utvecklande, profess-

ionell service- och myndighetsorganisat-

ion som motsvarar vad människor behöver 

i olika situationer.  

 

 

Värdegrunden utgår från följande ledord, 

 



 

Glädje uppstår i en trygg och positiv ar-

betsmiljö där vi stödjer, uppmuntrar och 

uppskattar varandra. 

 

Mod uppstår i ett tillåtande klimat där vi 

vågar vara oss själva och visa öppenhet 

och tydlighet. 

 

Delaktighet uppstår genom att vi tar ett 

gemensamt ansvar för att informera, lyssna 

och mötas i goda relationer. 

 

Engagemang uppstår i en kreativ och ut-

vecklande atmosfär där vi är aktiva, an-

svarstagande och nyfikna. 

 

Gott föredöme visar vi genom att möta 

andra så som vi själva vill bli bemötta och 

agerar på ett professionellt sätt. 

Styrning av kommunen 
Kommunen har tre grunduppdrag. Service- 

och tjänsteuppdraget innebär att kommu-

nen ska tillhandahålla service och välfärds-

tjänster. Demokratiuppdraget innebär att 

kommunen genom de förtroendevald ska 

förverkliga folkviljan. Samhällsbyg-

garuppdraget handlar om att utveckla kom-

munen som geografisk plats. 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i Riktlin-

jer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Där framgår att behoven ska styra plane-

ringen och målen ska i största möjliga mån 

ha ett invånar- och användarperspektiv.  

 

Förhållandet mellan vision, mål- och kva-

litetsstyrning beskrivs i bilden nedan. 

 



 

Kvaliteten inom nämndernas ansvarsom-

råde styrs genom att respektive nämnd be-

slutar om accepterad kvalitetsnivå i sam-

band med internbudgeten.  

 

Om det finns stora eller för nämnden vik-

tiga brister kan de lyftas till resultatmål, 

antingen som nämndens egna mål eller 

som gemensamma.  

 

Kommunens gemensamma resultatmål är 

beslutade av fullmäktige i fyra målområ-

den som nämnderna samverkar kring. När 

kommunens verksamheter utvecklas prio-

riteras insatserna efter i första hand lag-

krav, i andra hand basbehov och i tredje 

hand ambitioner. Styrningen ska präglas 

av ett helhetstänkande där Laholms kom-

muns bästa är överordnat de olika nämn-

dernas ambitioner. 

 
Ansvars- och politisk styrning 
Kommunfullmäktige beslutar om resurs-

fördelning och övergripande mål samt 

styrdokument för hela den kommunala 

verksamheten. 

 

Kommunstyrelse leder och samordnar för-

valtningen av kommunens angelägenheter 

och har uppsikt över nämnder och gemen-

samma nämnders verksamhet. Kommun-

styrelsen ansvarar för att leda och sam-

ordna kommunens ekonomi och verksam-

het. Kommunstyrelsen ska stödja och ha 

uppsikt över nämndernas, de kommunala 

bolagens verksamheter samt leda och sam-

ordna planering och uppföljning av kom-

munens ekonomi och verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. I kommunstyrelsens upp-

siktsplikt ingår att stödja nämnderna samt 

leda och samordna planering och uppfölj-

ning av kommunens ekonomi och verk-

samhet. I ansvaret ingår även att kontrol-

lera att nämnderna inom sitt verksamhets-

område följer lagar, föreskrifter, mål och 

riktlinjer och att den interna kontrollen är 

tillräcklig. En förutsättning för uppsikten 

är att kommunens nämnder lämnar korrekt 

information vid varje rapporterings-

tillfälle. Informationen ska vara transpa-

rent och innehålla tillförlitliga analyser. 

Avvikelser ska omgående rapporteras när 

dessa identifierats. Uppsiktsplikt innebär 

enligt kommunallagen att kommunstyrel-

sen ska ha uppsikt över övriga nämnder 

och kommunens bolag oavsett om de är di-

rekt eller indirekt ägda. 

 

Uppsikten består av två delar; en formell 

del som innebär att ärenden bereds och be-

slutas i kommunstyrelsen och en intern del 

som innebär att löpande under året följa 

nämndernas verksamhet. 

 

Nämnderna ska var och en inom sitt om-

råde se till att verksamheten bedrivs i en-

lighet med de mål och riktlinjer som full-

mäktige har bestämt samt de lagar och öv-

riga föreskrifter som gäller för verksam-

heten. De ska också se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig samt att verksam-

heten bedrivs på ett i övrigt tillfredsstäl-

lande sätt. Detsamma gäller när utförandet 

av en kommunal angelägenhet lämnats till 

privat utförare. 

 

Kommunrevision är förtroendevalda revi-

sor utsedda av kommunfullmäktige. De 

granskar årligen i den omfattning som föl-

jer av god revisionssed all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas eller fullmäkti-

geberedningarnas verksamhetsområden. 

 

Revisorerna prövar om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från eko-

nomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den 

interna kontrollen som görs inom nämn-

derna är tillräcklig. 

 

Bolagsstyrning 
Kommunens hel och delägda bolag styrs 

genom ägardirektiv, dels genom ett ge-

mensamt ägardirektiv för kommunens 

helägda bolag, dels genom bolagsspecifika 

ägardirektiv. Kommunstyrelsens presi-

dium genomför regelbundet ägardialog 

med bolagen. 

 

 

 



 

Intern kontroll 
Kommunens arbete med intern kontroll re-

gleras i Reglemente för intern kontroll. 

Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde.  

 

Varje nämnd har genomfört en risk- och 

väsentlighetsanalys inom sitt verksamhets-

område. Analysen har utmynnat i en in-

ternkontrollplan. Resultatet av kontrol-

lerna har rapporterats till respektive 

nämnd. Nämndernas rapporter har även 

anmälts till kommunstyrelsen. 

 

Under 2020 har kontroller inom det ekono-

miadministrativa området gjorts gemen-

samt för hela kommunen. Över lag har 

kommunen välfungerande rutiner.  

 

Förbättringar finns att göra vad gäller pro-

jektredovisning, momshantering samt di-

rektupphandling och efterlevnad av ram-

avtal. 

 

I övrigt har respektive nämnd utfört kon-

troller i enlighet med antagen plan. I före-

kommande fall görs förändringar i rutiner. 

Över lag har inga allvarliga avvikelser 

uppmärksammats under kontrollen. 

 

God ekonomisk hushåll-
ning och ekonomisk ställ-
ning 

 

Allmänt 
Kommunfullmäktige har fastställt rikt-lin-

jer för god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagen. Begreppet god ekono-

misk hushållning ska beakta både det fi-

nansiella perspektivet samt verksamhets-

perspektivet. Enligt dessa ska kommunens 

ekonomiska planering präglas av långsiktig 

god ekonomisk hushållning som ytterst 

syftar till att varje generation själv måste 

bära kostnaderna för den service som den 

konsumerar.  

 

Verksamheternas mål och krav på ambit-

ionshöjningar måste underordnas de sam-

lade ekonomiska förutsättningarna. Detta 

kräver omprövningar och prioriteringar 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 i fråga om förmögen-

hetsutveckling, vad den löpande verksam-

heten kan kosta och vilka resultatnivåer 

som krävs. 

 

Finansiella mål 
Utöver kommunens egna antagna finansi-

ella mål så reglerar kommunallagen det så 

kallade balanskravet. Balanskravet innebär 

att kommunen ska redovisa högre intäkter 

än kostnader för räkenskapsåret.  

Kommunallagen beskriver också att balans 

mellan intäkter och kostnader inte är till-

räckligt för att utvärdera god ekonomisk 

hushållning. För att kommunen ska upp-

rätthålla en god balans måste kommunen 

redovisa positiva resultat för att inte ur-

holka det egna kapitalet i balansräkningen. 

 

Budgeten för 2020 innehöll två finansiella 

mål. Målen ska följas upp och utvärderas i 

delårsrapporten och årsredovisningen. 

 

Resultatmålet redovisar om kommunen 

uppnått en tillfredställande nivå. För att 

uppnå resultatmålet för 2020 skulle resul-

tatet uppnå minst 1,0 procent av skattein-

täkter, generella statsbidrag, kommunale-

konomisk utjämning och fastighetsavgift. 

 

Resultatmålet har tidigare år beskrivits 

med en acceptabel nivå på överskottet från 

den löpande verksamheten vilket tog sikte 

på genomsnittet under de tre senaste åren.  

 

Ett överskott i verksamheten skapar förut-

sättningar för att långsiktigt finansiera ny- 

och reinvesteringar och kommunens pens-

ionsåtaganden. Dessutom utgör det en be-

redskap för oförutsedda kostnader. 



 

Soliditeten, det vill säga eget kapital i för-

hållande till totala tillgångar, är ett vederta-

get mått för att beskriva långsiktig betal-

ningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun 

har desto större är det finansiella hand-

lingsutrymmet. 

 

Resultat 
 

 

 

 

 

 

Utfall 
2020 års utfall uppgick till 67,2 miljoner 

kronor. Utfallet motsvara en resultatnivå 

om 4,4 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag, kommunalekonomisk utjäm-

ning och fastighetsavgift. Resultatmålet 

för 2020 är således uppfyllt. 

 

Om resultatmålet skulle utvärderats enligt 

tidigare metod skulle det ge följande utfall; 

genomsnittet av utfallen åren 2018, 2019 

och 2020 uppgår till 2,4 procent.  

 

Soliditet 
 

 

 

 

 

Utfall 
Soliditeten, inklusive pensionsförpliktel-

serna, uppgick 2020 till 34,5 procent, vil-

ket är en ökning med 3,4 procentenheter i 

förhållande till föregående år (31,1 %). Ge-

nom denna ökning uppfylls det finansiella 

målet. 

 

Orsaken till att soliditeten ökar är kommu-

nens kraftiga resultat för 2020 som påver-

kar kommunens egna kapital i förhållande 

till kommunens tillgångar. Även att de 

pensionsförpliktelser som redovisas som 

ansvarsförbindelse sjunker. 

 

Soliditeten, exklusive pensionsförpliktel-

serna, ökade däremot med 1,3 procenten-

heter. Kommunens pensionsskuld (avsätt-

ning) ökade mer är kommunens reducering 

av ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden 

ökade med 12,6 miljoner kronor medan 

pensionsförpliktelsen sjönk med 6,5 miljo-

ner kronor. Hade endast detta förhållande 

analyserats hade kommunens finansiella 

ställning försämrats.  

 

Finansiella mål i jämförelse med 
andra kommuner 
Nedan i tabellerna speglas kommunens ut-

veckling i jämförelse med andra kommu-

ner gällande de finansiella målen. 

 

Soliditet inkl. pensionsåtag. kommun, (%) 

 2017 2018 2019 

Laholm 27,0 28,6 31,1 

Hallands läns kommuner 28,6 28,4 28,1 

Riket 25,6 26,0 26,7 

Pendlingskommun nära 
större stad 15.9 16.7 18.7 

 

Soliditet kommun, (%) 

 2017 2018 2019 

Laholm 65,6 65,3 65,0 

Hallands läns kommuner 53,6 51,4 49,6 

Riket 45,3 43,9 43,0 

Pendlingskommun nära 
större stad 47.6 45.8 45.2 

    

Årets resultat/skatte och statsbidrag, (%) 

 2017 2018 2019 

Laholm 2,2 1,8 1,0 

Hallands läns kommuner 3,8 1,5 2,0 

Riket 4,3 2,5 3,2 

Pendlingskommun nära 
större stad 3.0 1.1 1.6 

 

Laholmshems finansiella mål 
Laholms kommun har via ägardirektiv 

fastställt vilka finansiella mål som bolaget 

ska förhålla sig till. 

 

Bolaget ska under varje given rullande 

treårsperiod eftersträva att uppnå en ge-

nomsnittlig direktavkastning motsvarande 

4,0 procent. 

 

Definitionen på direktavkastningen är 

bruttovinsten / marknadsvärdet (verkligt 

värde) av fastigheterna. Värdet anges i bo-

lagets årsredovisning.  

Kommunens resultat ska uppgå till 

minst 1,0 procent av skatteintäkter, ge-

nerella statsbidrag. utjämning och fas-

tighetsavgift under 2020. 

Kommunens soliditet, inklusive samt-

liga pensionsförpliktelser, ska för varje 

enskilt år öka. 



 

Definitionen på bruttovinst är hyresintäk-

ter- (driftkostnader, underhållskostnader 

och fastighetsskatt).  

 

Laholmshem ska även långsiktigt arbeta 

för att minska kommunens risktagande 

som ägare. Bolagets egna kapital i relation 

till bolagets balansomslutning ska succes-

sivt öka så att soliditeten uppgår till minst 

12,0 procent. 

 

Utfall 
Direktavkastningen 2020 var positiv med 

4,1 procent, vilket är en positiv förändring 

med 0,1 procentenheter från föregående 

års siffra om 4,0 procent. 

 

 

 

Bruttovinsten uppgår till 55,7 miljoner 

kronor. Marknadsvärdet (verkligt värde) 

på fastighetsbeståndet uppgår 2020 till 

1 344,0 miljoner kronor. 

 

Direktavkastningen är således följande en-

ligt tabellen nedan för perioden 2018–

2020.  

 
mkr 2018 2019 2020 

Bruttovinst    

Hyresintäkter 118,7 120,4 124,2 

Driftkostnader -46,9 -50,2 -50,1 

Underhållskostnader -15,4 -16,3 -15,9 

Fastighetsskatt -2,2 -2,6 -2,5 

Bruttovinst 54,2 51,3 55,7 

Marknadsvärde 1 256,6 1 266,9 1 344,0 

Direktavkastning    

Bruttovinst / 54,2 51,3 55,7 

Marknadsvärde 1 256,6 1 266,9 1 344,0 

Direktavkastning % 4,4 4,0 4,1 

 

Avkastningsmålet under en rullande 

treårsperiod uppgår till 2018 4,4 procent, 

2019 4,0 procent och 2020 till 4,1 procent. 

Genomsnittet uppgår således till 4,2 pro-

cent. Därmed uppfylls detta finansiella mål 

som ägaren ställt mot bolaget. 

 

Utfall 
Soliditeten uppgick 2020 till 12,5 procent, 

vilket är en minskning med 2,2 procenten-

heter i förhållande till föregående års soli-

ditet om 14,7 procent. Trots denna 

reducering uppfylls detta finansiella mål. 

Om inte bolagets stora utrangeringspost av 

Solgården om 13,6 miljoner kronor hade 

inkluderats hade soliditeten i stället ökat 

något. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s 
finansiella mål 
Laholms kommun har via ägardirektiv inte 

fastställt något finansiellt mål för bolaget 

då detta bedrivs utifrån kommunallagen 

och självkostnadsprincipen. 

 

Ägardirektiven framhåller dock att verk-

samheten ska bedrivas utifrån affärsmässig 

och långsiktiga ekonomiskt hållbara prin-

ciper med en självkostnadsbaserad hyres-

sättning. De affärsmässiga riskerna ska be-

gränsas.  

 

Sammantagen bedömning 
Laholms kommun ekonomiska hushåll-

ning framstår ur ett finansiellt perspektiv 

till ganska god. Kommunen har en relativt 

stark balansräkning, tillgångarna är stora 

och inga lån finns. Analyseras såväl solidi-

teten inklusive som exklusive pensionsför-

pliktelser så uppgår nyckeltalet till en stark 

siffra.  

 

Med de effekter samhällssituationen, coro-

napandemin, har medför för kommunen 

genom stora tillskott i form av statsbidrag, 

som är betydligt större än skattebortfallet, 

samt lägre kostnader för den kommunal 

verksamheten har 2020 års finansiella re-

sultat förbättra kommunens finansiella 

ställning. Kommunen har inte haft resultat 

på denna nivå, 4,4 procent, de senaste tio 

åren. 2010 uppgick resultatet till 5,7 pro-

cent. 

 

Jämför vi Laholm med andra kommuner 

kopplade till kommunens finansiella mål 

kring resultat och soliditet står kommunen 

sig ganska väl historiskt sett vilket jämfö-

relsen ovan visar. 2020 års utveckling i 

landet är dock något oklar. 

 

Analyseras resultatmålet uppnår också 

kommunen en tillfredställande nivå över 

tid. Perioden 2011–2020 har kommunen 



 

haft ett snittresultat på cirka 2,4 procent. 

Historiskt är kommunens resultat lägre än 

både rikets- och de halländska kommu-

nerna. I resultatmålet ingår vinster från ex-

ploateringsverksamheten, där Laholm inte 

har haft några större överskott att intäkts-

föra under åren. 

 

God ekonomisk hushållning för 2020 gäl-

lande de finansiella målen uppfylls både 

resultatmålet och soliditetsmåttet. Resul-

tatmålet uppgår till 4,4 procent.  

 

Måluppfyllelsen sett till kommunfullmäk-

tiges antagna målstyrning måste beaktas 

som låg. Kommunfullmäktige har antagit 

fem resultatmål för verksamheten varav ut-

fallet för två av dessa har förbättrats under 

2020 medan utfallet har försämrats för tre 

av målen. I analys måste också beaktas att 

målen ska uppnås 2023, således ett längre 

perspektiv än ett enskilt år. Skulle analysen 

endast gälla 2020 så har två av fem mål 

uppnåtts.  

 

Sammanvägs dessa två delar, de finansi-

ella samt de verksamhetsspecifika kan 

dock sägas att kommunen har bedrivits 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt un-

der det enskilda året. Särskilt med beak-

tande av försämringen kring målstyr-

ningen som har sin förklaring i coro-

napandemin. Pandemin har medfört att 

vissa prioriteringar har tvingats göras och 

fokusering har under året istället varit på 

att ha verksamhet igång. 

 

Analyseras Laholmshems finansiella mål 

så har bolaget haft en tillräckligt god di-

rektavkastning enligt förutsättningarna 

från kommunfullmäktiges ägardirektiv. 

Direktavkastningen har under en rullande 

treårsperiod varit tillräckligt god. Snittet 

för senaste perioden uppgår till 4,2 procent 

varav 2020 uppgår till 4,1 procent.  

 

Soliditeten har under perioden 2018–2020 

uppgått till följande, 2018 14,5 procent, 

2019 14,7 procent och 2020 12,5 procent. 

Alla tre åren har nivån varit över den ut-

satta gränsen från kommunfullmäktige på 

12,0 procent. 2020 års relativt låga siffra 

förklaras med att bolaget tagit utrange-

ringskostnaden för Solgården i Våxtorp 

om 13,6 miljoner kronor. 

 

Laholmshem AB har dock efter utrange-

ring ett fritt eget kapital i bolaget om 94,4 

miljoner kronor (99,4 mkr, 2019).  

 

Helhetsbedömningen för Laholms kom-

mun och kommunkoncernen resulterar i en 

bedömning att god ekonomisk hushållning 

råder. Analyseras det enskilda året får 

2020 finansiellt så är det att beakta som det 

starkaste på mer än tio år. Läggs målstyr-

ning och kvalitetsaspekter till i den totala 

analysen för kommunkoncernen står sig 

kommunen väl i rådande samhällssituat-

ion. 

 

Analyseras god ekonomisk hushållning 

övertid har resultaten historiskt varit goda 

med undantag för verksamhetsåret 2019, 

soliditeten ligger fortsatt på en hög nivå, 

och har ökat efter hand, jämfört med andra 

kommuner så står sig Laholm starkt vilket 

kan motivera att kommunens ekonomi får 

anses som relativt stark och att god ekono-

misk hushållning råder. 

 

Målstyrning  
 

Kommunfullmäktige har fastställt vision 

och fyra målområden med fem tillhörande 

resultatmål. Målen gäller för perioden 

2020–2023. 

 

Måluppfyllelse 
2020 har präglats av Covid-19. Pandemin 

har mer eller mindre påverkat all kommu-

nal verksamhet. Det har medfört att vissa 

planerade aktiviteter inte har kunnat ge-

nomföras. Pandemin har haft direkt påver-

kan på måluppfyllelsen inom samtliga mål-

områden. 

 

Nämnderna beskriver i sina respektive re-

dovisningar särskilda aktiviteter och hur de 

förväntas bidra till måluppfyllelsen. Det 

handlar om såväl förändrade arbetssätt för 

ökad effektivitet som nya aktiviteter.  

 



 

Det framgår av redovisningarna att nämn-

derna har identifierat områden där insatser 

behöver sättas in för att målen ska nås till 

2023. Nämnderna har också påbörjat och 

genomför åtgärder för ökad måluppfyl-

lelse.  

 

Sammantaget har 2020 inneburit ett steg 

tillbaka för utfallet inom flera målområden. 

Men det finns också positiva utropstecken, 

framför allt inom skolans område, till ex-

empel fler elever som är behöriga till gym-

nasiet, fler gymnasieelever med examen 

och fler elever i förskoleklass som anger att 

de mår bra. Men effekterna av corona-

pandemin är ökad arbetslöshet, ökat behov 

av ekonomiskt bistånd och ökad miss-

bruksproblematik.  

 

Det är viktigt att påminna om att fullmäkti-

ges mål är långsiktiga och gäller till 2023. 

Det medför att nämnderna kan arbeta med 

insatser som ger effekt på sikt i stället för 

kortsiktiga och potentiellt kontraproduk-

tiva aktiviteter. Ett svagt resultat 2020 be-

höver inte betyda att må-len inte kommer 

att uppnås till 2023. Utfallet för resultatmå-

len sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Målområde Mål Utfall 2020 

1. Barn och unga Barn och ungas psykiska hälsa förbättras Försämring  ↘ 

2. Samhällsplanering Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm Förbättring  ↗ 

3. Utbildning, näringsliv och 

företagsamhet 

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar 
för högre studier Förbättring  ↗  

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete Försämring  ↘ 

4. Trygghet och folkhälsa Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen Försämring  ↘  

 

Målområde Barn och unga
I Laholm ska alla barn och unga ha rätt till 

goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. 

Vi skapar förutsättningar för en sund livs-

stil, en varierande och menings-full fritid 

samt ett rikt föreningsliv. Barn och unga 

ska ges förutsättningar för en bra start i li-

vet där förebyggande arbete och tidigt stöd 

ska prioriteras utifrån individuella behov. 

Barns bästa ska genomsyra all planering. 

Stor delaktighet, inflytande och dialog med 

barn, unga och vårdnadshavare är viktigt i 

arbetet med kommunens utveckling. La-

holms kommun ska arbeta mot hedersrela-

terat våld. 

 

 

Gemensamt resultatmål 

Barn och ungas psykiska hälsa förbättras 

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin 
kommun? Påverkan. 18–24 år 

SCB 32,2–55,8 - 
10,4–39,6 
(18–29 år) 

- 

Kommentar: Måttet har hämtats från SCB:s medborgarundersökning som genomförs i kommunen vart annat år. 

Inget resultat kan redovisas på grund av för få svarande i ålderskategorin. Åldersindelningen har även ändrats 

från 18-24 år 2017 till 18-29 år från och med 2019 års undersökning. Resultatet redovisas som ett intervall ef-

tersom felmarginalen är så pass stor på grund av få respondenter. Nyckeltalet kommer från och med 2021 inte 

användas för utvärdering av målområdet. 

Andelen elever i förskoleklass som anger ”Jag 
mår bra/mycket bra” (%) 

Hälso-
samtal 

91,3 
(läsår 
16/17) 

91,8 
(läsår 
17/18) 

95  
(läsår 
18/19) 

 96 

Kommentar: Andelen som uppger att de mår bra eller mycket bra har fortsatt att öka under 2020 trots pande-

min. Samtidigt har samtalen på grund av covid-19 inte kunnat genomföras som planerats. Barn- och ungdoms-

nämnden konstaterar att större avvikelse förekommer för nyckeltalet vilket gör det inte helt tillförlitligt.  



 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Andel elever med skolnärvaro som är högre än 
80 procent, grundskola och gymnasium, kommu-
nala skolor, vårterminen 

Egen 
mätning 

- - 87,6 83,6 

Kommentar: Utfall höstterminen 2019 var 92,9. Minskningen till vårterminen 2020 kan till stor del förklaras av 

covid-19. Höstterminen 2020 har andelen elever med hög skolnärvaro ökat till 86,9. 

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 

Kolada 
(N02904) 

9,2 9,3     

Kommentar: Med ekonomiskt utsatt hushåll avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Med låg 

inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på socialbidragsnorm och norm för boendeutgifter. Uppgifter om in-

komst baseras på taxerad inkomst varför värde för 2019 inte publiceras förrän vecka 15 2021 och värde för 

2020 först 2022.  

Ej återaktualiserade barn 0-12, ett år efter avslu-
tad utredning eller insats, andel (%) 

Kolada 
(U33461) 

71 85 81   

Kommentar: Avser barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samt-

liga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bi-

stånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. 

Ej återaktualiserade 13-20, ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

Kolada 
(U33400) 

93 82 92   

Kommentar: Avser barn i åldern 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av 

samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt 

bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. 

 

Sammanfattande bedömning av för-
väntad måluppfyllelse  
Eftersläpningen i redovisningen av nyckel-

talen som är kopplade till målområdet gör 

det svårt att uttala sig om hur 2020 års verk-

samhet bidragit till måluppfyllelsen. Bara 

två av sex nyckeltal redovisar resultat för 

2020 varav ett visar på förbättring och ett 

visar på en försämring.  

 

Andelen elever som uppger att de mår bra 

eller mycket bra har fortsatt att öka under 

2020 trots pandemin. Samtidigt har samta-

len på grund av covid-19 inte kunnat ge-

nomföras som planerats. Barn- och ung-

domsnämnden konstaterar att större avvi-

kelse förekommer för nyckeltalet vilket gör 

att det inte är helt tillförlitligt. Som stöd för 

utvärderingen av målet används nämnder-

nas redogörelse för genomförd verksamhet 

samt den långvariga trenden för respektive 

nyckeltal. 

 

Många goda insatser görs och planeras i 

samverkan mellan nämndernas verksam-

heter för att barn och ungas psykiska hälsa 

ska förbättras. Vissa aktiviteter har en mer 

direkt effekt medan andra förväntas ge re-

sultat på längre sikt.  

 

Nationellt har våld mot barn ökat i pande-

mins spår, något som inte syns i Laholm 

ännu. Däremot har våld i nära relationen 

ökat och därmed har även fler barn bevitt-

nat våld. Då merparten av olika förebyg-

gande aktiviteter legat nere eller bedrivits i 

begränsad omfattning är sannolikheten låg 

att 2020 bidragit till ökad hälsa för barn och 

unga. Sannolikt kommer ohälsan att öka 

framöver i kölvattnet av uteblivna aktivite-

ter, distansundervisning, social isolering 

och ökade spänningar i hemmet. 

 

Den samlade bedömning är att utfallet för 

2020 är en försämring i förhållande till ti-

digare år. Det innebär att effekterna av de 

långsiktiga aktiviteterna behöver hämtas 

hem under kommande år för att målet ska 

nås till 2023. 

 



 

Kommentar kring nämndernas bidrag 
till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har i arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen för kusten ge-

nomfört dialoger med barn på Skottorps- 

och Mellbystrandsskolan.  

 

Kommunstyrelsen har förbättrat trafiksä-

kerheten kring Vallbergaskolan som en del 

i projektet Säker skolväg. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har sett över 

barn- och elevhälsoarbetet med utvärdering 

av barn- och elevhälsoplanen som grund. 

Fyra av elevhälsans specialpedagoger har 

fått ny organisatorisk tillhörighet utifrån 

skolornas behov av närmare samarbete 

med specialpedagogisk kompetens. 

 

Flera av kommunens grundskolor har nu 

genomfört Skolverkets kompetensutveckl-

ing Specialpedagogik för lärande.  

 

Flera insatser har gjorts på skolorna för att 

öka elevers trygghet och studiero. Det 

handlar bland annat om rastaktiviteter, ana-

lyser kring kränkningsanmälningar och 

värdegrundsarbete. 

 

Nämnden har bytt system för närvarorap-

portering i syfte att alla barn och elever ska 

ha en hög närvaro i förskola och skola. 

Nämnden har reviderat rutiner för att 

främja närvaro och rektorer och barn- och 

elevhälsan har deltagit i utbildning om häl-

sofrämjande insatser vid frånvaro. 

 

Nästan alla medarbetare inom förskolan 

har nu deltagit i kompetensutbildningen 

Välmående ger resultat. 

 

I syfte att alla barn och elever ska få ökad 

kunskap och insikt i livsstilsrelaterad hälsa 

och ohälsa har projektet Börja prata i sam-

verkan mellan socialtjänsten, elevhälsan 

och skolan påbörjats. Syftet är att öka barn 

och ungas möjligheter att prata om psykisk 

ohälsa och missbruk. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har ge-

nomfört läsfrämjande aktiviteter riktade 

mot barn- och unga för att fler ska klara sin 

utbildning och få godkända betyg.  

 

Nämnden arbetar i samverkan med social-

nämnden med att alla arbetslösa som upp-

bär ekonomiskt bistånd ska ha en hand-

lingsplan inom arbetsmarknadsverksam-

heten. Det har bidragit till att andelen vård-

nadshavare i arbete eller i studier har ökat.  

 

För att sporra till kreativitet och därigenom 

minska den psykiska ohälsan anordnas 

konstnärsledda verkstäder kostnadsfritt. 

Bland annat har kurs i teckning och kera-

mik tagits fram och erbjuds ungdomar 

inom kommunala aktivitetsansvaret. Under 

året har aktiviteterna kompletterats med 

webbaserade filmer. I samman syfte är Ak-

tivitetshuset en kväll per vecka förbehållet 

unga med funktionsvariationer. En verk-

samhet för unga med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer har startat upp.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar till-

sammans med kommunstyrelsen med barn 

och ungas delaktighet i samhällsbyggnads-

processen och med trafiksäkerhetsfrågor. 

Verksamheten har även arbetat med att sä-

kerställa kraven i barnkonventionen. 

 

Socialnämnden arbetar med att nå fler tidi-

gare med befintliga resurser. Nämndens 

och kommunens största möjlighet att göra 

skillnad är att kunna utveckla det hälso-

främjande arbetet på generell nivå och det 

förebyggande arbetet på selektiv nivå. Ex-

empel på detta är föräldrastöd, samverkan 

med förskola och skola för tidig upptäckt 

och identifiering av riskgrupper, frisk-

vårdsarbete för barn med fetma och frisk-

vårdsarbete för elever med hög frånvaro. 

Gruppaktiviteterna har varit mycket be-

gränsade under stora delar av 2020 och har 

i huvudsak fått ske utomhus. 

 

Socialnämnden implementerar metoden 

Signs of safety för hållbara insatser på 

hemmaplan och därmed färre placeringar. 

Även om antalet placeringar ökar under 

2020 så har metoden gett resultat i enskilda 

fall. 

 



 

Målområde Samhällsplanering
En väl fungerande samhällsplanering utgör 

grunden för att nå framgång inom alla mål-

områden. I Laholm ska samhällsplane-

ringen bygga på hållbar tillväxt för en le-

vande landsbygd, en stadskärna för bo-

ende, handel och mötesplatser samt en ut-

veckling av kust-området. Vi ska erbjuda 

attraktiva och varierande boendeformer 

samt inbjudande och trygga offentliga mil-

jöer. Vi ser samhällsplanering som ett vik-

tigt verktyg i arbetet med att öka invånar-

nas, näringslivets och den kommunala 

verksamhetens förmåga att bidra till ett 

hållbart samhälle. Planeringen ska vara in-

kluderande, rättvis och effektiv

 

Gemensamt resultatmål 

Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm 

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Nöjd inflytande-index - Påverkan 
Kolada 

(N00410) 
39 - 34 - 

Kommentar: Uppgifterna hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Laholms kommun deltar vart annat år i 

mätningen.  

Antal tillskapade bostäder/lägenheter per år SCB 137 110 80 114 

Kommentar: Måttet visar antal lägenheter i nybyggda flerbostadshus och småhus. För att nå visionen om 30 

000 invånare år 2040 utan att trångboddheten ökar krävs i genomsnitt ett tillskott på 60–90 nya lägenheter per 

år. 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått 
plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
medelvärde 

Kolada 
(U11402) 

36 40 44 29 

Kommentar: Mätperiod är årets 6 första månader.  

Planberedskap för nya bostäder som kan bygg-
gas med alla gällande detaljplaner, den 31/12, 
antal/1000 inv 

Kolada 
(N07923) 

34  27  

Kommentar: Under 2020 har två detaljplaner vunnit laga kraft. Dessa har tillsamman möjliggjort för maximalt 

41 bostäder., vilket motsvarar 1,58 bostäder per 1 000 invånare. Då 114 bostäder färdigställts under året pro-

gnosticeras värdet bli 24 bostäder per 1 000 invånare för 2020. Utfall för 2020 publiceras vecka 23 2021. 

Mediantid från planuppdrag till antagande under 
de senaste två åren, mediantid i månader 

Kolada 
(N07926) 

24 - 27  

Kommentar: Krav på olika utredningar som ska göras i planprocess har ökat. Det medför att planerna tar 

längre tid. Samtidigt har miljö-och byggnadsnämnden sett över processen för att korta ned tiden från planupp-

drag till antagande.  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, 
andel (%) 

Kolada 
(N07907) 

21,8 22,1 20,4  

Kommentar: Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum 

oräknade). Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda. Utfall för 2020 publiceras vecka 41 2021. 

Trångboddheten har ökat varje år från 2012 fram till 2019 då den negativa trenden bröts. En hög bostadspro-

duktion samtidigt som befolkningsökningen avstannat kommer troligen leda till att trångboddheten sjunker 

ytterligare.  

 

 
 
 

 
 



 

Sammanfattande bedömning av för-
väntad måluppfyllelse 
Under 2020 ökade folkmängden i kommu-

nen. Inflyttningen till kommunen är fortsatt 

hög. Arbetet med långa processer såsom 

detaljplanering och infrastruktursatsningar 

pågår. Nämnderna samverkar för att till-

gängliggöra kommunens service i hela 

kommunen. 

 

Av de sex nyckeltal som finns kopplade till 

målet visar två en förbättring; fler bostäder 

har byggts och väntetiden för plats på för-

skola har minskat. För två nyckeltal pro-

gnosticerar nämnderna en försämring och 

för ett nyckeltal spås en förbättring. För 

nyckeltalet Nöjd inflytande-index finns 

inget utfall eller prognos då det bygger på 

uppgifter från SCB:s medborgarundersök-

ning som genomförs vartannat år. 

 

Den samlade bedömningen är att kommu-

nen är närmare målet nu än för ett år sedan. 

Inflyttningen till kommunen är fortsatt hög, 

bostadsproduktionen fortgår och flera nya 

bostadsområden är i planeringsfasen. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag 
till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyl-

lelse genom flera pågående projekt. Tåg-

stopp i Veinge och Knäred ska leda till 

orts- och landsbygdsutveckling och ett ökat 

kollektivtrafikresande. Ändrad omled-

ningsväg för väg E6 och ändrad led för far-

ligt gods ska möjliggöra stadsutveckling 

och bostadsbyggnation i Laholms tätort. 

Tillsammans med miljö- och byggnads-

nämnden optimeras samhällsbyggnads-

processen för nå målet om fler som vill leva 

och bo i Laholm. 

 

För att bidra till en levande landsbygd ar-

betar kommunstyrelsen med att väcka liv i 

och engagera vägsamfällighetsföreningar. 

Ett tiotal föreningar är nu i uppstartsskedet.  

 

Regelbundna träffar med byalag och sam-

hällsföreningar har genomförts under 

2020. Ett stöd om som mest 5 000 kronor 

per förening för att stärka deras roll i byns 

utveckling har införts under året. 

Konceptet ”Lev din dröm” påbörjades un-

der året i syfte är att marknadsföra lands-

bygden och ta vara på obebodda hus. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har prioriterat 

arbetet med hållbara och omställningsbara 

lokaler som erbjuder tillgängligt lärande. 

Nämnden framhåller arbetet med skolut-

redning, lokalbehovsplan och funktions-

program för förskole- och skollokaler som 

betydelsefulla verktyg.  

 

Tillgängligheten till förskoleplatser är av 

betydelse för måluppfyllelsen. Barn- och 

ungdomsnämnden har under 2020 minskat 

väntetiden till förskoleplats med 38 procent 

jämfört med snittet för de tre senaste åren. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har fått 

genomföra planerade aktiviteter i anpassad 

form till följd av de restriktioner som in-

förts. Nämnden har under året arbetat för 

att göra aktiviteter tillgängliga i hela kom-

munen bland annat genom samverkan med 

kommunens landsbygdsutvecklare och by-

alagen, kartläggning av studieförbundens 

närvaro samt webbaserade aktiviteter.  

 

Nämnden arbetar med att bredda och utöka 

kulturskolans utbud för nå en bredare mål-

grupp och förberedelser har genomförts för 

att införa mer-öppna bibliotek. Antalet eve-

nemang i evenemangskalendern nästan 

halverades under 2020. Samtidigt ökade 

antalet besökare på visitlaholm.se med 

över 50 procent, vilket visar på ett ökat in-

tresse för att turista i närområdet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har kartlagt 

samhällsbyggnadsprocessen. Åtgärder för 

ökad kvalitet och effektivitet i processen 

har genomförts och andra åtgärder kommer 

att genomföras framöver. Störst effekt vän-

tas nås genom att minska samråds- och 

granskningstiderna i detaljplanearbetet. 

Samtidigt ställs högre krav på utredningar 

som påverkar planprocessen. 

 

Under 2020 har två detaljplaner vunnit laga 

kraft som tillsamman möjliggör 41 nya bo-

städer. Detaljplanen för Kirunakolonin 

som möjliggör 25 bostäder i flerbostads-



 

hus. Detaljplanen för Västra Mellby möj-

liggör 16 bostäder i radhus. Antalet möjliga 

bostäder kommer att öka under de kom-

mande åren. Planen för Östra Nyby kom-

mer antas under nästa år vilket möjliggör 

för ca 200 nya bostäder. Därefter kommer 

Haga troligen kunna antas under 2022, vil-

ket ger ca 200 bostäder. Planen för Skum-

meslöv 5:13 kommer ge 200–250 bostäder. 

Den planen förväntas antas tidigast 2022. 

 

Socialnämnden deltar i samhällsplane-

ringen, främst i detaljplaneprocessens for-

mella delar. Nämnden bevakar inkludering 

och mångfald, behovet av tillgängliga hy-

reslägenheter samt att samhällsplanering-

ens bidrag till ökad hälsa och ökad jäm-

ställdhet.  

 

Nämnden konstaterar att trångboddheten i 

kommunen har minskar något. Även anta-

let sociala kontrakt har minskat under 

2020. Tillgång på lägenheter har bidragit 

till detta men främst beror utfallet på den 

restriktivare nationell flyktingpolitiken och 

att pandemin har försvårat för migranter att 

ta sig till Europa. 

Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Ökad sysselsättning leder till ökad skatte-

kraft och bättre livskvalitet i kommunen, 

mer arbetskraft till näringslivet, ökad 

mångfald och en mer dynamisk kommun. 

Laholms kommun ska erbjuda förskola och 

skolor med hög kvalitet som ger goda kun-

skaper och möjligheter för fortsatt utveckl-

ing. Gymnasie- och vuxenutbildningar ska 

vara attraktiva och leda till jobb eller fort-

satt utbildning. Näringslivsutvecklingen 

ska främjas för fler och växande företag. 

Entreprenörskap, kunskap och företagande 

ska främjas i samverkan mellan kommunen 

och näringslivet. Nya etableringar inom 

handels- och tjänstesektorn samt besöksnä-

ringen ska stimuleras. 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet 

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier. 

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som kla-
rat alla delprov för ämnesproven i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel 
(%) 

Kolada 
(N15452) 

76 65 68 - 

Kommentar: På grund av Covid-19 har ämnesproven inte genomförts under 2020. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) 

Kolada 
(N15436) 

77,6 83,7 75,0 81,2 

Kommentar: Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har glädjande nog förbättrats till 81,2 procent för läsåret 

2019/2020. Fem elever lyckades nå gymnasiebehörighet efter sommarskolan. Det är framför allt är pojkarna 

som har förbättrat sina resultat, från 69,6 procent till 83,0 procent. Andelen flickor med gymnasiebehörighet har 

sjunkit något från 82,1 procent till 79,3 procent. Det är komplicerat att jämföra statistik över tid då det rör sig 

om olika elevgrupper, där elevgruppernas sammansättning kan skilja sig mellan åren. 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkom-
mun, andel (%) 

Kolada 
(N17461) 

74,2 76,6 64,4 72,3 

Kommentar: Det är framför allt resultatet för kvinnor som förbättrats, från 66,1 till 78,3. Men även för männen 

har resultatet förbättrats, från 62,7 till 68,3. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer 

(t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybör-
jare två år tidigare, andel (%) 

Kolada 
(N18409) 

36 35 44  

Kommentar: Kultur- och utvecklingsnämnden prognosticerar en förbättring under 2020. Utfallet för 2020 publi-

ceras först vecka 28 2021. 



 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

Kolada 
(N02906) 

8,8 9,2   

Kommentar: Utfall för 2019 publiceras v.17 2021. Kultur- och utvecklingsnämnden prognosticerar en försäm-

ring under 2020. 

 

Sammanfattande bedömning av för-
väntad måluppfyllelse  

Den samlade bedömningen är att utfallet 

för målet har förbättrats under 2020 trots 

coronapandemins effekter. För de nyckel-

tal som finns kopplade till målet är utfallet 

för 2020 positivt. För tre nyckeltal saknas 

utfall för 2020. För ett av dessa spås en för-

bättring och för ett prognosticeras en för-

sämring.  

 

Den negativa trenden avseende andelen 

elever som är behöriga till gymnasieskolan 

har brutits. Andelen elever som tar gymna-

sieexamen har ökat. Med andra ord så är 

fler behöriga till gymnasiet och fler har för-

utsättningar för högre studier nu än för ett 

år sedan. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag 
till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar indirekt till 

måluppfyllelsen genom att ge de verksam-

hetsansvariga nämnderna goda förutsätt-

ningar och stöd för respektive nämnds upp-

drag. Kommunstyrelsen stödjer nämnderna 

bland annat i rekryteringsprocessen och 

med ändamålsenliga lokaler. En kompe-

tensförsörjningsplan är under framtagande 

och en process för effektiv lokalförsörjning 

är under införande.  

 

Barn- och ungdomsnämnden arbetar sys-

tematiskt med att få fler behöriga till gym-

nasiet. Samtliga elevers kunskapsutveckl-

ing kartläggs. Nämnden har tagit fram en 

mall för proaktiv uppföljning av elever som 

riskerar att inte nå målen. Mallen synliggör 

kunskapsprogression. 

 

Barn- och ungdomsnämnden framhåller 

betydelsen av behörig personal genom hela 

skolväsendet för att nå målet. Nämndens 

introduktionsperiod för nyutexaminerade 

medarbetare är en viktig del för att nå må-

let.   

 

Barn- och ungdomsnämnden vill upp-

muntra och stödja fortbildning som leder 

till utökad behörighet i lärarlegitimationen. 

Ett tiotal lärare vidareutbildar sig till speci-

allärare. Läsåret 2020/2021 stödjer nämn-

den grundlärarutbildning med inriktning 

mot fritidshem vilket kommer leda till fler 

behöriga lärare i fritidshemmen.  

 

Allarps- och Mumindalens förskolor samt 

Veingeskolan F-6 har utsetts till övnings-

förskolor respektive övningsskola och 

kommer att ta emot studenter från Halm-

stad Högskola. 

 

Under de senaste åren har elevernas kun-

skapsresultat i Laholms kommun skiftat. 

Nämnden har därför arbetat med att ut-

veckla grundförutsättningarna, tydliggöra 

ansvar och roller samt utveckla strukturer 

för stöd och uppföljning av verksamhetsut-

veckling på både enhets- och huvud-man-

nanivå. Andelen behöriga till gymnasie-

skolans yrkesprogram har under 2020 ökat 

från 75 procent till 81,2 procent. Samtidigt 

medförde coronapandemin att alla nation-

ella prov ställdes in, såväl i årskurs 3 som i 

årskurs 6 och 9. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden samver-

kar med barn- och ungdomsnämnden för 

att nå målet bland annat kring övergångar 

mellan olika skolformer. Ett särskilt team 

har bildats för att nå ungdomar som varken 

arbetar eller studerar. 

 

Andelen elever från Osbecksgymnasiet 

med gymnasieexamen har ökat från 64,4 

till 72,3 procent under 2020. Andelen med 

examen har ökat för både kvinnor och män.  

 



 

Socialnämnden bidrar till måluppfyllelse 

genom att stärka barn och familjer så att det 

har bättre förutsättningar att klar skolan. 

Särskilt fokus har lagts på familjehemspla-

cerade barn vilket har resulterat i att alla 

barn har klara sin gymnasieskolgång. 

 

De olika insatserna för att öka den psykiska 

hälsan som genomförs är även en grund för 

att nå detta resultatmål. Exempel på aktivi-

teter är samverkan mellan socialnämnden 

och barn- och ungdomsnämnden för att sti-

mulera elever till att börja prata om psykisk 

ohälsa, aktivitetsgrupp för elever med hög 

skolfrånvaro och föräldrautbildning. 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet 

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete 

 

Nyckeltal Källa 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser  
(Insikt) – Totalt, NKI 

Kolada 
(U07451) 

- 68 74  

Kommentar: Måttet är hämtat från SKR:s enkätundersökning Insikt om företagarnas helhetsbedömning av ser-

vicen i myndighetsutövningen. Utfallet för 2020 publiceras vecka 14 2021. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Kolada 
(N00973) 

31 35 32  

Kommentar: Kultur- och utvecklingsnämnden prognosticerar en förbättring under 2020. Utfall för 2020 publi-

ceras vecka 19 2021. 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 

Kolada 
(U40455) 

32 34 32 34 

Kommentar: Under 2020 har resultatet förbättrats för både män och kvinnor. Framför allt har andelen delta-

garna som börjat arbeta efter avslut ökat.  

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 

Kolada 
(N31816) 

0,9 1,0 1,0  

Kommentar: Socialnämnden prognosticerar att andelen kommer öka under 2020 till följd av Covid-19. Utfall 

för 2020 publiceras vecka 26 2021. 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjnings-
stöd, andel (%) 

Kolada 
(U31462) 

87 74 96 85 

Kommentar: Socialnämnden prognosticerade en förbättring under 2020 i uppföljning 2. Trots att utfallet blev 

sämre än 2019 så är kommunens resultat fortsatt bland de 25% bästa i riket. 

 

Sammanfattande bedömning av för-
väntad måluppfyllelse  
Arbetslösheten har stigit efter coro-

napandemin utbrott, men arbetslösheten är 

fortsatt lägre i Laholm än i riket. Näringsli-

vet i kommunen har klarat sig bättre än för-

väntat under pandemin. Efterfrågan på in-

dustrimark är fortsatt stor.  

 

Nämndsöverskridande projekt pågår för att 

förbättra företagsklimatet. Nämnderna 

samverkar kring insatser för att få fler i ar-

bete.  

 

För de fem nyckeltal som finns kopplade 

till målet finns utfall för två. En förbättring 

har uppnåtts vad gäller avslut i kommunens 

ar-betsmarknadsverksamhet. Fler går nu 

vidare till arbete efter avslutad insats.   

 

En försämring redovisas för ej återaktuali-

serade vuxna personer med försörjnings-

stöd. Trots det sämre utfallet så är kommu-

nens resultat fort-satt bland de 25 procent 

bästa i riket. Andelen vuxna biståndstagare 

med långvarigt ekonomiskt bistånd 



 

förespås öka till följd av pandemin. Däre-

mot spås andelen som lämnar etable-

ringsuppdraget och börjar arbeta eller stu-

dera att öka.  

 

Trots att kommunen står sig väl i jämfö-

relse med övriga riket så blir den samlade 

bedömningen att utfallet för målet är sämre 

än före-gående år. Kommunen har inte 

kunnat motverka pandemins effekter fullt 

ut. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag 
till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar till målet främst 

inom tre områden; företagsetableringar, fö-

retagsklimat och handelsutveckling. 

 

På Nyby verksamhetsområde pågår etable-

ringar som beräknas ge 15–30 nya arbets-

tillfällen. Mark för utökning av Mellby 

verksamhetsområde har införskaffats.  

 

Kommunstyrelsen har genomfört internut-

bildningar med personal som arbetar med 

myndighetsutövning och service till nä-

ringsidkare för att förbättra företagsklima-

tet. 

 

Kommunstyrelsen samverkar med hand-

lare och fastighetsägare för en levande 

stadskärna och en livskraftig handel i alla 

tätorter. Kommunens presentkort till an-

ställda har i vissa fall varit avgörande för 

handelns överlevnad.  

 

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till må-

let främst genom att elever når kunskaps-

kraven för grundskolan men även genom 

ett entreprenöriellt lärande i samverkan 

med närsamhället och företag. På Veinge-

skolan 7–9 har ett utvecklingsarbete för att 

stärka samarbetet och erfarenhetsutbytet 

mellan kommunens lantbruk och eleverna 

startats. Coronapandemin har inneburit 

stora begränsningar i nämndens arbete med 

att öka samverkan och kontakter med 

näringslivet. I princip alla planerade aktivi-

teter har avbokats. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden konstate-

rar att 2020 har varit utmanande för nämn-

dens arbetsmarknadsverksamhet. Många 

viktiga insatser har vidtagits under året för 

att genomföra planerad verksamhet och så 

långt det är möjligt begränsa de negativa 

effekterna av pandemin. Bland annat har 

det varit svårare att få ut deltagare i praktik 

samtidigt som andelen nybesök hos ekono-

miskt bistånd ökat. 

 

Under året har den gemensamma processen 

med socialnämnden för att snabbare få in-

divider i självförsörjning och minska eko-

nomiskt bistånd analyserats. Utifrån ana-

lysen har en plan med åtgärder upprättats 

för att stärka processen vilken kommer ar-

betas med under kommande år.  

 

Generellt har nämnden ett ökat fokus på 

entreprenörskap i verksamheterna via ut-

bildning, kurser för deltagare samt en Jobb-

mässa som har fokus på entreprenör-skap. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har priorite-

rat att förbättra kommunikationen mellan 

myndigheten och företag och enskilda. Per-

sonalen har genomgått utbildning i klar-

språk. Nämndens informationsmaterial har 

sets över för att göra det mer lättförståeligt. 

Syftet med åtgärderna är att ge en bättre 

service och främja ett gott företagsklimat. 

 

Socialnämnden samverkar med kultur- och 

utvecklingsnämnden för att de som uppbär 

försörjningsstöd snabbare ska komma i ak-

tivitet i så stor omfattning som individens 

arbetsförmåga medger. Syftet är att fler ska 

bli självförsörjande. Arbetet har påverkats 

stark av pandemin. Trots detta ligger utbe-

talningarna av ekonomiskt bistånd i La-

holm i stort sett på samma nivå som 2019. 

 

 

 

  



 

Målområde Trygghet och folkhälsa
Vi ska arbeta för att vara en kommun som 

ger invånarna goda förutsättningar för 

trygghet och säkerhet och vi ska fortsätta 

utveckla god sam-verkan med övriga sam-

hällsaktörer. Alla i kommunen har rätt till 

god och jämlik hälsa. Kommunen ska 

skapa förutsättningar i samhället för be-

folkningen att behålla eller förbättra sin 

hälsa. Vi ska arbeta för att minska utanför-

skapet samt förbättra möjligheterna för alla 

att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Vi ska främja och stärka den enskildes möj-

ligheter och förmåga att leva ett självstän-

digt liv genom medskapande och valmöj-

lighet samt med en utveckling av välfärds-

teknologi. 

 

Gemensamt resultatmål inom Trygghet och folkhälsa 

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen 

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Jag känner mig trygg i området där jag bor, 
trygg/väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kom-
mun, andel (%) 

Egen 
mätning 

87,6 90,3 87,5 80,3 

Kommentar: Enkäten genomfördes under september till oktober 2020 av kommunen i samarbete med polisen. 

Jag känner mig trygg i Laholms kommun, 
trygg/väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kom-
mun, andel (%) 

Egen 
mätning 

80,3 86,5 83,1 77,1 

Kommentar: Enkäten genomfördes under september till oktober 2020 av kommunen i samarbete med polisen 

Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5, posi-
tiva svar, andel (%) 

Kolada 
(N15557) 

 87,4 90 88,6 

Kommentar: Barn- och ungdomsnämnden har genomfört en egen mätning för 2019 och 2020. Dessa värden är 

inte hämtade från Skolverkets enkät. 

Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9, posi-
tiva svar, andel (%) 

Kolada 
(N15533) 

 79,6 74 71,2 

Kommentar: Barn- och ungdomsnämnden har genomfört en egen mätning för 2019 och 2020. Dessa värden är 

inte hämtade från Skolverkets enkät. 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefin-
nande, andel (%) 

Kolada 
(U01439) 

 15   

Kommentar: Undersökningen genomförs inte längre. Istället undersöks andel invånare 16-84 år med gott psy-

kiskt välbefinnande i nationella folkhälsoenkäten. 89 % uppgav ett gott psykiskt välbefinnande i Laholm 

2020, 88 % i Halland och 86 i riket.  

Ej återaktualiserade vuxna med missbrukspro-
blem 21+, ett år efter avslutad utredning eller in-
sats, andel (%) Kvinnor 

Kolada 
(U35409) 

89 67 80  

Kommentar: Socialnämnden prognosticerar ingen förbättring mellan 2019 och 2020. Covid-19 slår hårt mot 

personer med ett långvarigt alkoholmissbruk och beroende genom påtvingad isoleringen och neddragningen 

på öppna verksamheter. 

Ej återaktualiserade vuxna med missbrukspro-
blem 21+, ett år efter avslutad utredning eller in-
sats, andel (%) Män 

Kolada 
(U35409) 

74 90 88  

Kommentar: Socialnämnden prognosticerar en försämring mellan 2019 och 2020. Covid-19 slår hårt mot per-

soner med ett långvarigt alkoholmissbruk och beroende genom påtvingad isoleringen och neddragningen på 

öppna verksamheter. 

 



 

Sammanfattande bedömning av för-
väntad måluppfyllelse  
Coronapandemin har slagit hårt mot verk-

samheten inom målområdet. Under 2020 

har missbruksvården skjutit i höjden lik-

som våld i nära relationer, som en konse-

kvens av pandemin i kombination med 

gruppernas redan utsatta situation. 

 

I den trygghetsmätning som kommunen 

genomför tillsammans med polisen är tren-

den sjunkande för de utvalda nyckeltalen. 

Den upplevda tryggheten i närområdet och 

kommunen är dock fortfarande hög. 

 

Den samlade bedömningen är att utfallet 

för 2020 är sämre än tidigare år. Kommu-

nen har inte kunnat motverka pandemins 

effekter fullt ut. Det innebär att effekterna 

av de långsiktiga aktiviteterna behöver 

hämtas hem under kommande år för att må-

let ska nås till 2023. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag 
till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bedriver i samverkar 

med socialnämnden försöksverksamhet där 

hemtjänstpersonal responderar på olyckor i 

väntan på att räddningstjänsten ska komma 

på plats. Projektet ska fortsätta under hela 

2021. 

 

För att öka tryggheten har gatubelysnings-

nätet byggts ut och lekplatser besiktigats 

och åtgärdats. Med stöd av före detta 

brandmän arbetar kommunstyrelsen med 

att starta skogsbrandvärn. 

 

Det arbete som barn- och ungdomsnämn-

den gör inom målområde Barn och unga får 

även effekt inom målområde Trygghet och 

folk-hälsa. Översyn av barn- och elevhäl-

soarbetet, bättre närvarouppföljning, pro-

jektet Börja prata och kompetensutbild-

ningen Välmående ger resultat bidrar till 

måluppfyllelsen. En upplevd trygghet, god 

omsorg och ett gott bemötande är givna 

förutsättningar för barn och elevers ut-

veckling och lärande.  

 

Pandemin har fått oväntade följder för 

nämnden. Förskolan har i allt större 

utsträckning tvingats bedriva utepedago-

gik. Förskolans inomhusmiljö kan ibland 

skapa konflikter i barngruppen vilket inte 

uppstår i en utomhusmiljö på samma sätt. 

Som en konsekvens av Folkhälsomyndig-

hetens rekommendationer har eleverna i 

större utsträckning mötts av vikarier vilket 

särskilt har drabbat elever med stödbehov 

som ofta har ett större behov strukturer och 

rutiner. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens bidrag 

till måluppfyllelsen har begränsats av pan-

demin. Många av nämndens verksamheter 

har fått stängas ned helt eller begränsats 

kraftigt. I bästa fall har verksamheter kun-

nat planerats om och anpassats till restrikt-

ionerna. Idrotts- och föreningsliv har näs-

tan helt stängts ned. Konsekvenserna av 

detta blir kanske inte fullt synliga förrän 

2022.  

 

Det är angeläget att successivt komma i 

gång med aktiviteter under 2021. De verk-

samheter som stängts ned har utnyttjat året 

för att planera och se över verksamheten, 

bland annat har den öppna fritidsverksam-

heten och den öppna mötesplatsen Minus1 

påbörjat implementeringen av ett nytt ar-

betssätt som bygger på de ungas delaktig-

het.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden inrättade un-

der 2020 ett systematiskt tillsynsarbete 

inom vattenskyddsområden. Därigenom 

förbättras det förebyggande arbetet och ris-

kerna för att människa och miljö skadas 

minskar. Vidare erbjuder nämnden gratis 

vattenprover till familjer med små barn och 

enskilt vatten. Insatsen förväntas bidra till 

måluppfyllelse då dricksvattnet är vårt vik-

tigaste livsmedel och en förutsättning för 

god hälsa. 

 

Socialnämnden arbetar strukturerat med att 

införa ett mer hälsofrämjande och förebyg-

gande perspektiv där alla medarbetare och 

verksamheter bidrar till att förbättra bru-

karnas hälsa, livsvillkor och livskvalitet.  

 

 



 

Exempel på aktiviteter är utbildning i 

första hjälpen för psykisk hälsa, gruppakti-

viteter för barn med fetma, budgetrådgiv-

ning och skuldsanering.  

 

Men som med mycket annat under 2020 

har en del av de planerade aktiviteter inte 

gått att genomföra. Särskilt allvarligt är att 

missbruksvården skjutit i höjden liksom 

våld i nära relationer vilket är en direkt 

konsekvens av pandemin i kombination 

med gruppernas redan utsatta situation. 

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 
 

Uppdrag Kommentar 

Digitalisering: organisationsmodell 
och övergripande strategi  
En organisationsmodell som stödjer di-
gitalisering ur ett helhetsperspektiv på 
verksamhetsutveckling som innehåller 
IT. Med en övergripande digitaliserings-
strategi prioriteras satsningar utifrån 
samlade nyttoeffekter samt invånarnas 
och användarnas behov.  
 
Syftet med digitalisering är att förbättra 
och effektivisera servicen till invånare, 
användare, företag och besökare. E-ar-
kiv och beslutsstöd är exempel på på-
gående gemensamma utvecklingsinsat-
ser. 
 

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2022. 
 
Pilotprojekt för E-arkiv avslutades våren 2020. Sam-
arbete med övriga kommuner i projektet fortgår, men 
har levt på sparlåga under 2020 på grund av pande-
min. 
 
Under nästan hela 2020 har tjänsten som verksam-
hetsutvecklare IT varit vakant. Tjänsten är nu tillsatt 
och arbetet förväntas åter ta fart. 
 
I maj 2020 driftsattes det nya systemet för felanmäl-
ningar och synpunktshantering Infracontrol via la-
holm.se, samt en app Felanmälan Laholm. Genom 
detta kan invånarna kontakta kommunen och sedan 
följa ärendet genom hela processen. 
 
Implementering av beslutsstöd pågår. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån en ny 
strategi för digitalisering som bygger på att modellen 
med en lärplattform ersätts med flera olika kommuni-
kationsverktyg. 
 

Bemanningsenhet  
Frigöra tid för chefer så att fokus kan 
läggas på kärnverksamheterna genom 
att lösa bemanning vid oplanerad från-
varo. 
 

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2023. 
 
Bemanningsenheten startar i april 2021 med vikarie-
bemanning för delar av socialnämndens verksam-
heter. Enheten kommer att vara i full drift 2023. 
 

Kvalitets- och innovationspris 
Med ett gemensamt kvalitets- och inno-
vationspris uppmuntras medarbetare till 
delaktighet och engagemang för förbätt-
rad kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är 
att förbättra och effektivisera verksam-
heterna för invånare och användare. 
Koppling till digitalisering och personal-
stipendiet. 
 

Uppdraget är inte genomfört. 
 
Priset kommer att införas under 2021. Villkor och 
tidsplan för priset ska tas fram i kommunstyrelsens 
personal- och organisationsutskott i mars 2021. Där-
efter ska det kommuniceras ut till samtliga medarbe-
tare. 
 

Gemensamt skolkontor 
Förslag till gemensamt skolkontor som 
hanterar gemensamma frågor. Minskat 
dubbelarbete, ökad kvalitet på stödet till 
ansvariga nämnder. Effektivare hante-
ring av skolfrågornas administration. 
 
 
 

Utredningsuppdraget är klart. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden och barn- och ung-
domsnämnden har utrett frågan. Båda nämnderna fö-
reslår att inget gemensamt skolkontor inrättas. 



 

Uppdrag Kommentar 

 
Översyn av kommunikationsvägar i 
kommunen 
Förslag på olika förändringsalternativ för 
allmänhetens kanaler in till kommunen i 
syfte att upprätthålla en effektiv verk-
samhet samtidigt som kommunen öns-
kar vara tillgänglig och tillgodose all-
mänhetens behov. Koppling till dialog 
och delaktighet samt digitalisering. 
 

 
Uppdraget är inte fullt ut genomfört. 

 

Digital felanmälan och synpunktshantering via la-

holm.se och app infördes 2020. Se uppdraget Digita-

lisering ovan. 

 

Fortsatt arbete pågår med: 

− Utveckling av det interna och externa kommuni-

kationsarbetet bland annat genom att medborgar-

service flyttas till kansliet och sammanfogas med 

kommunikationsenheten. 

− Utveckling av sociala medier. 

− Förstudie ny webb och nytt intranät. 

− Förändrat arbetssätt avseende kommunikation 

med ansvariga kommunikatörer på respektive för-

valtning. 

− Utredningsuppdrag pågår avseende projektet ”En 

väg in”. 

 

 

Dialog och delaktighet 
Kommungemensamma tydliga proces-
ser för demokrati, dialog och medinfly-
tande, både för invånare och använ-
dare. Önskade effekter är ökat förtro-
ende och att invånare i större utsträck-
ning upplever att de kan vara med och 
påverka kommunens arbete.  
 
Koppling till Översyn kommunikations-
vägar in till kommunen och Digitali-
sering. 
 

Uppdraget är genomfört. 
 
Arbetsformerna för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala funktionsrättsrådet har setts över.  
 
Fullmäktige har antagit nya reglementen för råden. 
 
Digital felanmälan och synpunktshantering via la-
holm.se och appen Felanmälan Laholm har införts. 
Se under uppdraget Digitalisering ovan. 
 
 
 

Översyn av Styrdokument 
Aktuella styrdokument utifrån fullmäkti-
ges styrning av nämndernas verksam-
heter samt utifrån kommunstyrelsens 
roll att leda, samordna och ha uppsikt 
över nämndernas verksamheter. Över-
syn utifrån riktlinjer för styrdokument. 
Syftet är att styrningen ska vara enkel 
och effektiv. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens styrdokument behöver ständigt hållas 
uppdaterade och anpassas till förändringar i omvärl-
den. 
 
Under året har fullmäktiges och nämndernas regle-
menten anpassats för att digitala sammanträden fullt 
ut ska kunna genomföras. 
 
Livsmedelspolicyn har upphävts och ersatts av Rikt-
linjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 
Halland för att underlätta gemensam upphandling i 
länet. 
 

  



 

Uppdrag Kommentar 

ANDTS 
Ta fram arbetssätt och strategi för kom-
munens förebyggande arbete med 
ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dop-
ning, tobak och spel) i syfte att tidigt 
fånga upp och hjälpa unga som är på 
väg in i ett missbruk. 
 

Uppdraget är inte fullt ut genomfört. 
 
ANDTS arbete syftar i första hand till att förebygga 
debut. Arbetet syftar inte till att fånga upp och hjälpa 
unga som är på väg in i ett missbruk. Nationellt pågår 
ett arbete med en gemensam strategi, klar 2021. 
Därefter ska en regional och lokal plan ta form. Soci-
alnämnden har föreslagit att kommunen ska avvakta 
nationell och regional plan. 
 

Kvalitetssäkrad upphandling, inköp 
och leverans 
En organisation för effektiv upphandling, 
inköp och kvalitetssäkring av inköpta va-
ror och tjänster.  
 
Ökad kompetens i organisationen kring 
upphandling och inköp i syfte att öka av-
talstroheten.  
 
Förväntade effekter är bättre kvalitet på 
varor och tjänster, minskade kostnader 
och högre rättssäkerhet i upphandlings-
processen. Projekt med koppling är 
Samordnad varudistribution. 
 

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021. 
 
Arbetet med ökad avtalstrohet har påbörjats genom:  

− Genomgång och utveckling av kommunens av-
talsdatabas för att underlätta vid sökning efter 
avtal  
 

− Genom att börja identifiera och samla avtal som 
finns i verksamheterna 
  

− Planering av kompetenshöjande insatser för 
personal  
 

Arbetet med att kvalitetssäkra kommunens upphand-
lingar kommer innefatta:  

− Kartläggning av upphandlingsprocessen  
 

− Uppdatering av upphandlingsdokumenten och 
avtalsvillkoren 
 

− Säkerställande av att rätt resurser vid används 
kravställning  
 

− Juridisk genomgång av upphandlingsdokumen-
ten   
 

− Genomgång av riktlinjer för direktupphandling 
 

Översiktsplan 
Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 
2030.  
 
Ta fram ett nytt arbetssätt för kontinuer-
lig översiktsplanering. Kunskapsupp-
byggnad i organisationen kring över-
siktsplanering. 

Slutdatum 2023  
 
Kommunfullmäktige har i januari 2021 aktualitetsprö-
vat översiktsplan och fördjupad översiktsplan för kus-
ten. 

 



 

Kvalitetsredovisning 
Kommunens styrning består av målstyr-

ning, ekonomistyrning, kvalitetsstyrning 

och intern kontroll. Genom styrmodellens 

aktiviteter; planera, följa upp, analysera 

och åtgärda avvikelser samt ta vara på för-

bättringsförslag säkerhetsställs övergri-

pande och långsiktig utveckling samtidigt 

som kvaliteten i verksamheten följs upp 

och förbättras.  

 

Genomförandet av kommunens uppdrag 

säkerställs utifrån lagstiftning, föreskrifter, 

nationella och kommunala styrdokument, 

samt i vilken grad kommuninvånarnas krav 

på kvalitet i service och tjänster uppfyllts. 

Arbetet sker både verksamhetsnära och 

kommunövergripande i planerings- och 

uppföljningsprocessen.  

 

För de verksamheter där kommunen finner 

avvikelser planeras åtgärder in direkt och 

kan då regleras i ett tidigt skede. Vid större 

avvikelser eller avvikelser som inte går att 

åtgärda inom ramen för det dagliga arbetet 

sker planering för mål och aktiviteter för 

förbättring inom målstyrningen.   

 

För att följa verksamhetens kvalitet och ef-

fektivitet och ge en helhetsbild för kommu-

nen har indikatorerna i Kommunens kvali-

tet i korthet (KKiK) använts, vilka redovi-

sas nedan tillsammans med jämförelser 

med Hallands län och riket. 

 

Kommunens kvalitet i korthet 
Laholms kommun deltar i ett nationellt ini-

tiativ, Kommunens kvalitet i korthet 

(KKiK), som samordnas och administreras 

av Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och Rådet för främjande av kommu-

nala analyser (RKA). Inom ramen för 

KKiK görs jämförelser mellan kommu-

nerna inom tre perspektiv:  

 

Barn och unga försöker beskriva verk-

samheten för en av kommunens största 

målgrupp. Flera av nyckeltalen gäller 

utbildningsverksamheten, men även nyck-

eltal kopplat till barn och unga inom kultur- 

och fritid och barn och unga i behov av stöd 

och omsorg redovisas.  

 

Stöd och omsorg fokuserar på de målgrup-

per av medborgare som behöver service av 

specifika verksamheter utifrån specifika 

behov.  

 

Samhälle och miljö innehåller nyckeltal 

som mäter kommunens service till samtliga 

som bor, vistas eller verkar i kommunen, 

kommunal service såsom bibliotek, arbets-

marknad, samhällsbyggande, näringsliv 

och miljö.  

 

Totalt redovisas ett 40-tal olika nyckeltal. 

KKiK utgår från befintliga nationella nyck-

eltal som kompletteras med mätningar i 

den egna kommunen. Det grundläggande 

syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial 

som stärker de förtroendevalda i att styra 

mot resultat och i dialogen med medbor-

garna. Resultaten har ambitionen att ur ett 

övergripande perspektiv beskriva kommu-

nens kvalitet och effektivitet i jämförelse 

med andra kommuner. 

 

När KKiK-resultaten redovisas används en 

färgsättning som innebär att de 25 procent 

av kommunerna som har bäst resultat får 

grön markering, de 25 procent av kommu-

nerna som har sämst resultat får röd marke-

ring och övriga kommuner får gul marke-

ring. För kostnadsmåtten avser en grön färg 

kommuner med lägst kostnad och röd färg 

kommuner med högst kostnad per elev el-

ler brukare. Färgen i tabellen visar Laholms 

resultat i förhållande till övriga kommuner. 

Färgen i sig visar inte om resultaten är bra 

eller dåliga, utan enbart hur Laholm förhål-

ler sig till andra kommuner. Som jämfö-

relse redovisas även genomsnittet i Hal-

lands län och i riket. Samtliga resultat och 

nyckeltalens definitioner finns i databasen 

Kolada, www.kolada.se. 

 

 



 

 

Barn och unga 2017 2018 2019 2020 
Medel 

Halland 
Medel 
Riket 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, läges-
kommun, antal 5,7 5,5 5,4   5,3 5,2 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 138 668 145 000 154 633   157 223 156 236 

Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 76 65 68   72,0 76,0 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) 90,1 86,2 87,5 86,0 85,8 87,8 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala sko-
lor, andel (%) 77,6 83,7 75,0 81,2 83,5 84,0 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, an-
del (%) 82,2 85,9 76,4 80,6 85,2 86,0 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva 
svar, andel (%)   57,8         

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala 
skolor, andel (%) 90,1 93,2 93,5 93,5 92,8 91,4 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 112 237 112 754 118 380   115 294 111 737 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, an-
del (%) 71,4 79,7 60,2 67,7 72,5 69,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 74,2 76,6 64,4 72,3 73,7 69,9 

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel 
(%) 3,6 6,9 5,9   5,7 8,3 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 129 765 128 832 127 874   127 480 125 723 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, an-
tal/1000 invånare 0–18 år 18,2 21,6 25,2   47,8 40,3 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år 26 24 22   31,0 32,0 
 

Färgförklaring  25 % sämsta kommunerna 

  25 % bästa kommunerna 

  50 % mittersta kommunerna 

Värden för Halland och riket avser det år då det senaste värdet för Laholm är publicerat.  
 

Inom området barn och unga uppnår Laholm ett resultat som är nära genomsnittet för riket. Tre 

områden sticker ut, personaltäthet i förskolan, elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. 

Trots att personaltätheten i förskola har ökat de tre senaste åren så tillhör Laholm fortfarande 

de 25 % kommuner med flest barn per årsarbetande. Skillnaderna är stora mellan kommunens 

olika förskolor, från 3,8 till 6,9 barn per årsarbetande.   

Resultaten för elever i årskurs 3 förbättrades mellan 2018 och 2019. På grund av pandemin 

genomfördes inte proven under 2020. 

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram sjönk kraftigt mellan 2018 och 

2019 för att ha förbättrats till 2020. Det var framför för pojkar som resultaten har förbättrats 

mellan 2019 och 2020. 

  



 

Stöd och omsorg 2017 2018 2019 2020 
Medel 

Halland 
Medel 
Riket 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 87 74 96 85 80 78 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde 15 7 10 18 17 16 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 160 3 632 3 339  3 712 4 891 

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid 
hemma    78 83 80 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv 5 974 6 362 6 310  6 345 7 036 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet in-
flyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 52 55 63 62 55 64 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare mö-
ter under 14 dagar, medelvärde 12 11 15 15 14 15 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng   52 68 63,0 53,0 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, an-
del (%) 92 91 86  83 81 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 97 93 89  92 88 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 207 056 204 605 215 018  223 234 241 243 
 

Färgförklaring  25 % sämsta kommunerna 

  25 % bästa kommunerna 

  50 % mittersta kommunerna 

Värden för Halland och riket avser det år då det senaste värdet för Laholm är publicerat. 

 

Inom området Stöd och omsorg har Laholm presterat mycket väl under de senaste åren. För 

flera av nyckeltalen presterar kommunen bättre än snittet för såväl Halland som riket. Endast 

för två områden får Laholm ett sämre utfall än riket, väntetid i antal dagar från ansökan vid 

1nybesök till beslut inom försörjningsstöd och väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 

första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende.  

 

I fyra fall tillhör Laholm de 25 procent bästa kommunerna; ej återaktualiserade vuxna personer 

med försörjningsstöd, kostnad individ- och familjeomsorg, brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg och kostnad äldreomsorg. 

 

Trots att undersökningen visar på att Laholm levererar en hög kvalitet vad gäller äldreomsorgen 

så är kostnaderna bland de 25 procent  lägsta i landet.  

 

  



 

Samhälle och miljö 2017 2018 2019 2020 
Medel 

Halland 
Medel 
Riket 

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

66 65 70 80 89 87 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett di-
rekt svar på en enkel fråga, (%) 

63 64 61 65 47 56 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 
(%) 

82 88 88 85 87 84 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 

  61 61 62 56 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 

32 34 32 34 27 36 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidi-
gare, andel (%) 

36 35 44  46 42 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (sta-
tus efter 90 dagar), andel (%) 

31 35 32  36 34 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 68 74  71 73 

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som full-
ständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbo-
stadshus, antal dagar  17 8  23 16 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

741 793 665  580 503 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

55,8 54,0 58,7 56,3 56,8 42,4 
 

Färgförklaring  25 % sämsta kommunerna 

  25 % bästa kommunerna 

  50 % mittersta kommunerna 

Värden för Halland och riket avser det år då det senaste värdet för Laholm är publicerat. 

 

Inom området Samhälle och miljö presterar Laholm i de flesta fall ett bättre resultat än snittet 

för riket. Laholm tillhör de 25 procent bästa kommunerna vad gäller miljöbilar i organisationen 

och andel som svar på en enkel fråga via telefon. Däremot sticker Laholm fortfarande ut vad 

gäller andel som får svar på e-post inom en dag trots att kommunen stadigt har förbättrat sig i 

mätningen, från 65 procent 2018 till 80 procent 2020. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har genomfört effektiviseringsarbete och anställt fler bygglovs-

handläggare för att få ner handläggningstiden för bygglov. Insatserna gav resultat under 2019 

då utfallet ger att Laholm tillhör de 25 procent bästa kommunerna. 

 



 

Kommunens finansiella 
ställning 
 
Resultatutveckling 

Laholms kommun har historiskt haft en 

god resultatutveckling 

 

Nedan tabell speglar resultatutvecklingen i 

kommunen, i de Halländska kommunerna 

och i riket redovisas preliminära resultat. 

Siffrorna är relationen mellan årets resultat 

i förhållande till skatteintäkter, kommuna-

lekonomisk utjämning, generella statsbi-

drag och kommunal fastighetsavgift. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Halland 3,7 3,8 1,5 2,0 5,8 

Riket 4,1 4,3 2,5 3,2 5,7 

Laholm 2,4 2,2 1,8 1,0 4,4 

 

Snittet för kommunen under perioden 

2016–2020 uppgår till 2,36 procent. Anled-

ningen till att Hallands kommuner ligger så 

högt är att Halmstad och Kungsbacka har 

extremt höga resultat om 7,6 procent re-

spektive 7,5 procent. 

 

Kommunens resultat för 2020 uppnår bud-

getens resultat flera gånger om. Utfallet för 

verksamhetens nettokostnad uppgår till 

24,5 miljoner kronor lägre än budgeterat 

varav nämnderna resultat står för 11,5 mil-

joner kronor av överskottet på verksamhet-

ens nettokostnad. 

 

Totalt sett har verksamhetens intäkter un-

derskattats samtidigt som utvecklingen av 

verksamhetens kostnader har överskattats. 

Under ett år med coronapandemin består 

dessa skillnader av otroligt många faktorer.  

 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen i Laholm utgår 

från den så kallade RK-modellen. I den 

analyseras kommunens ekonomi ur fyra 

perspektiv: resultat, kapacitet, risk och 

kontroll. Syftet med analysen är att identi-

fiera finansiella problem i kommunen och 

skapa en uppfattning om kommunen har 

god ekonomisk hushållning. 

 

Resultat 
Kommunens resultat för året och bakom-

liggande orsaker analyseras och kartläggs. 

Om kommunens kostnader överstiger in-

täkterna uppstår en obalans eller om signa-

lerna visar att kommunen är på väg mot 

obalans. Inom detta avsnitt analyseras 

också investeringarna och dess utveckling 

 

Kapacitet 
Kommunens långsiktiga betalnings-

styrka/beredskap analyseras här. Analysen 

ska visa vilken finansiell handlingskraft 

kommunen har på lång sikt. Här utvärderas 

soliditeten i kommunen. 

 

Risk 
Här analyseras vilken finansiell risk som 

kommunen är exponerad för. Här analyse-

ras likviditet, borgensåtagande och pens-

ionsförpliktelser. 

 

Kontroll 
Kontrollen hur finansiell efterföljsamhet 

har varit samt att målsättningar följs. Här 

analyseras nämnderna budgetföljsamhet 

samt hu känslig kommunen är för extern 

påverkan på räkenskaperna. 

 

Mkr
Utfall 

2018

Utfall 

2019

Utfall 

2020 

Budget 

2020

Verks. intäkter 369,3 354,2 359,3 317,0

Verks. kostnader -1 700,8 -1 748,1 -1 775,6 -1 752,2

Avskrivningar -35,2 -45,1 -50,8 -56,4

Verksamhetens 

nettokostnader
-1 366,7 -1 439,0 -1 467,1 -1 491,6

Skatteintäkter 1 004,1 1 039,4 1 046,8 1 071,9

Genrella statsbidrag 

och utjämning
379,0 394,1 485,9 430,5

Verksamhetens 

resultat
16,4 -5,5 65,6 10,8

Finansiella intäkter 11,9 23,3 5,1 3,8

Finasiella kostnader -4,3 -3,7 -3,5 -3,6

Årets resultat 24,0 14,1 67,2 11,0

Resultatmål, procent 1,7 1,0 4,4

Nettokostnads- 

utveckling, procent
5,7 5,3 2,0



 

Resultat- och kapacitetperspektivet 
 
Årets resultat och ekonomisk ställning 
Kommunens slutliga resultat blev positivt, 

67,2 miljoner kronor. Budgeterat resultat, 

inklusive kompletteringsbudget och till-

äggsanslag uppgick till +11,0 miljoner kro-

nor. Differensen mot budget (+56,2 mkr) 

förklaras enligt följande: 

 
Nämndernas verksamhet +11,5 mkr 
Pensionskostnader -2,6 mkr 
Avskrivningar +5,6 mkr 
Skatteintäkter -25,1 mkr 
Utjämningsbidrag +11,3 mkr 
Generella statsbidrag +44,1 mkr 
Finansnetto +1,4 mkr 
Försäljning fordonsorg +0,6 mkr 
Realisationsvinster +2,3 mkr 
Exploateringsvinster +0,7 mkr 
Ersättning kapitalkostnader, intern -7,0 mkr 
Arbetsgivaravgifter, ferielöner +2,0 mkr 
Fastighetskostnader -0,8 mkr 
Volymreserv, ej fördelade medel +2,5 mkr 
Sjuklöneersättning, statsbidrag +9,7 mkr 
 
Summa +56,2 mkr 

 

Orsaken till att resultatet blev bättre än 

budget beror till stora delar på olika konse-

kvenser kopplade till coronapandemin. 

Skattebortfallet blev inte så stort som de 

värsta farhågorna antydde, Statsmakten har 

tillskjutit flera generella statsbidrag under 

året samt andra kompensationer som exem-

pelvis ersättning för sjuklönekostnader och 

nämnderna har efter fler år med budgetun-

derskott hamnat på överskott totalt om 11,5 

miljoner kronor. 

 

 
 

Av ovanstående diagram framgår att kom-

munen har haft positiva resultat under den 

senaste 10-årsperioden. Det genomsnittliga 

resultatet under de senaste 10 åren har upp-

gått till +29,4 miljoner kronor. 2019 har va-

rit det svagaste resultat under perioden, om 

realisationsvinster för värdepapper hade 

exkluderats det året hade kommunens re-

sultat varit negativt.  

 

Om realisationsvinster och värdepappers-

vinster exkluderas de tre senaste åren upp-

går snittresultatet för de senaste tio åren 

endast till 26,7 miljoner kronor. Resultatet 

för 2018 hade varit 6,7 miljoner kronor 

lägre, resultatet för 2019 hade varit 17,0 

miljoner kronor lägre och därmed negativt 

samt att 2020 års resultat hade varit 3,0 mil-

joner kronor lägre. 

 

En grundläggande förutsättning för att 

uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 

hushållning är att balansen mellan löpande 

intäkter och kostnader är god. Ett mått på 

detta är resultat i procent av skatteintäkter, 

och kommunalekonomisk utjämning. 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: 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

2,4 2,2 1,8 1,0 4,4 

 

Tre av de senaste fem åren har resultatet 

överstigit 2 procent. Snittet för den senaste 

treårsperioden uppgår till 2,4 procent.  

 

Resultatmålet är till för att skapa en lång-

siktig stabilitet och en trygg finansiell ut-

veckling för kommunen. Ett tillfredstäl-

lande resultat medför att finansieringen av 

dagens verksamheter inte tillskjuts fram-

tida generationer. Om resultatmålet inte ef-

terlevs måste kommunens löpande verk-

samhet (driften) tillskjutas medel genom 

lån, försäljningar av tillgångar, tidigare 

uppbyggt kapital. Kommunens utdebite-

ring (skatteintäkter), kommunalekonomisk 

utjämning, generella statsbidrag och fastig-

hetsavgifter måste både kunna finansiera 

den löpande verksamheten samt se till att 
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värde på det egna kapitalet finns kvar. För 

att inte riskera en urholkning i den kommu-

nala ekonomin måste således ett tillfred-

ställande resultat genereras. 

 

Skatteinkomster, utjämning, bidrag 
och fastighetsavgift 
 

Allmänt 
Av kommunens totala inkomster uppgår 

kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift till närmare 80 

procent. Kommunens handlingsutrymme 

är således i praktiken nästan helt avhängigt 

av dessa inkomsters utveckling. Till vissa 

delar är dessa inkomster svåra att justera 

och påverka. 

 

Kommunalskatteintäkter 
Taxeringsutfallet för inkomståret 2019 vi-

sade att den beskattningsbara inkomsten i 

riket ökade med 2,82 procent vilket kan 

jämföras med 3,72 procent föregående år 

och 4,49 procent året dessförinnan. Ök-

ningen av den beskattningsbara inkomsten 

i Laholms kommun var lägre än i riket, 

2,57 procent. Föregående år ökade La-

holms beskattningsbara inkomst något mer 

än i riket, 3,96 procent. 

 

Enligt den prognos för 2020 som redovis-

ningen baseras på ökar skatteunderlaget i 

riket med 1,7 procent.  
 
 

 
 

Diagrammet åskådliggör utvecklingen av 

kommunens relativa skattekraft (det egna 

skatteunderlaget dividerat med invånaran-

talet i förhållande till den för riket genom-

snittliga skattekraften). Den relativa skatte-

kraften ökade fram till 2013. Sedan dess 

har den relativa skattekrafter emellertid 

minskat något varje år och uppgår nu till 

86,3 procent (87,0 procent). Minskningen, 

i förhållande till föregående år, var 0,7 pro-

centenhet.  

 

En krona i utdebitering motsvarade under 

inkomståret 2019 cirka 50,3 miljoner kro-

nor i skatteintäkter, för 2018 uppgick den 

till cirka 49,0 miljoner kronor. Den totala 

kommunalskattesatsen i Laholms kommun 

uppgick under 2020, inklusive skatt till reg-

ionen (tidigare landstingsskatt), till 31:98 

kronor. Inför 2020 höjde Region Halland 

regionskatten med 58 öre till 11,40 kronor. 

2019 uppgick således den totala skattesat-

sen till 31,40 kronor. 

 

Skatteunderlagsprognos 2020 och 
slutlig skatt 2019 
Beräkningarna i budgeten byggde på den 

prognos som Sveriges Kommuner och 

Regioner framställde i oktober 2019. Se-

dan budgeten fastställdes har skatteun-

derlagsprognoserna för 2020 reviderats 

ned kraftigt med tanke på Coronapande-

min inför årets första budgetuppföljning 

efter april månad.  

 

SKR gjorde den största nedrevideringen 

någonsin av innevarande års skatteun-

derlag på samhällssituationen kopplad till 

Corona i aprilprognosen. Fallet i ekonomin 

var det största sedan finanskrisen på 90-ta-

lets början. Bedömningen var att BNP 

skulle falla kraftigt 2020 vilket skulle med-

föra lägre sysselsättning och fler invånare 

i arbetslöshet i samhället. Detta skulle så-

ledes påverka kommunens skatteintäkter 

negativt, på ett sätt som inte tidigare skå-

dats. 

 

I SKR konstaterar i augustiprognosen att 

Sverige klarat sig betydligt bättre än 

många andra länder. Men nedgången i eko-

nomi är dock större än tidigare befarat. Ut-

sikterna gällande BNP och sysselsätt-

ningen i landet för helåret 2020 ser svagare 

ut än vid förbundets föregående prognos i 

april.  Dock kan det nu under sensommaren 

konstateras en stabilisering i ekonomi men 

osäkerheten är fortfarande stor. 
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I decembers siffror från SKR som bokslu-

tet bygger på föll skatteunderlaget tillbaka 

igen på grund av pandemins utveckling un-

der hösten, dock inte lika kraftigs som un-

der våren, för att enligt prognosen ta fart 

igen under 2021. 

 

SKR:s bedömning för 2020 är en kraftig 

minskning av antalet arbetade timmar och 

färre i sysselsättning vilket ger en inbroms-

ning i tillväxten av skatteunderlaget. 

 

I nedanstående tabell beskrivs den senaste 

prognosen av skatteunderlagsförändringen 

för åren 2020 och 2021 och det faktiska ut-

fallet för 2019 i förhållande till de anta-

gande som låg till grund för budgeten.  
 

Procentuell förändring 
Prognos 2019 2020 2021 2019–21 
Oktober 2019 3,2 2,5 3,2 8,9 
December 2020 2,8 1,7 2,5 7,0 
Differens  -0,4 -0,8 -0,7 -1,9 
April 2020 2,2 0,9 3,5 6,6 
Augusti 2020 2,8 2,4 1,3 6,5 

 

Upprevideringen av 2019 och nedrevide-

ringen 2020 jämfört med augustis prognos 

får stora effekter på skatteinkomsterna för 

2020 enligt avräkningarna nedan. Samti-

digt beräknas en upprevidering för 2021. 

 

Fastställd slutavräkning 2019 

Enligt den nu fastställda slutavräkningen 

från Skatteverket reduceras slutavräk-

ningen för 2019 års skatteintäkter kraftigt 

jämfört med vad som bedömdes i föregå-

ende årsredovisning för 2019. Det medför 

en korrigering på -244 kronor per invånare 

eller cirka 6,2 miljoner kronor. Totalt är ju-

steringen i prognosen inklusive justeringen 

som gjordes i senaste bokslutet negativ om 

674 kronor per invånare. Totalt har skat-

teintäkterna för 2019 justerat negativt med 

17,1 miljoner kronor. 

 

Prognos slutavräkning 2020 

Regeringens fastställda uppräkningsfak-

torer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 pro-

cent respektive 2,6 procent. SKR:s pro-

gnos innebär en lägre uppräckning vilket 

medför att prognosen för slutavräkningen 

blir betydligt lägre. 

 

Sammantaget innebär prognosen att sluta-

vräkningen för 2020 uppgår till hela -715 

kronor per invånare vilket motsvarar cirka 

18,5 miljoner kronor. I vårens prognos 

uppgick motsvarande siffra som justering 

2020 till cirka 34,3 miljoner kronor eller 

1 328 kronor per invånare.  

 

I delårsprognosen uppgick siffran till -368 

kronor per invånare vilket motsvarade 

cirka 9,5 miljoner kronor. Således mellan 

prognosen i april, augustiprognosen och 

decemberprognosen från SKR har det först 

skett en förbättring med cirka 24,8 miljo-

ner kronor från våren till augusti för att sen 

försämras igen till december med 6,3 mil-

joner kronor. 

 

Generella statsbidrag 
Välfärdsmiljarder  

Staten tillförde 10 miljarder kronor till 

kommunerna och landstingen från år 2017 

för mer resurser i välfärden. Den del av bi-

draget som fördelas med hänsyn till antal 

asylsökande och nyanlända i kommunen 

redovisas som ett generellt bidrag.  

 

Denna intäkt beräknades i budgeten till 7,5 

miljoner kronor (14,4 miljoner kronor, 

2019). Det kan nu konstateras att det pro-

gnostiserade utfallet endast avviker margi-

nellt från detta belopp med -0,1 miljoner 

kronor för att uppgå till 7,4 miljoner kro-

nor. 2020 är sista året med denna flykting-

variabel, 2021 ingår variabeln fullt ut i det 

generella systemet. 

 
Generella statsbidrag, riksdagsbeslut i feb-

ruari 

Sveriges riksdag beslutade den 19 februari 

om nytt anslag till sektorn för att stärka 

välfärden, anslaget uppgick till 2,5 miljar-

der kronor för 2020. Statsbidraget fördela-

des proportionellt utifrån befolkningen. 

Laholm har i mars erhållet cirka 4,4 miljo-

ner kronor av detta anslag. Detta anslag är 

endast beviljat för 2020. Anledningen till 

detta anslag var att allt fler kommuner, re-

dan före utbrottet av pandemin, befann sig 

i en alltmer ansträngd ekonomisk situation. 

 



 

Generella statsbidrag, riksdagsbeslut i 

vårpropositionen  

Den lågkonjunktur som förväntas följa ef-

ter pandemins utbrott kommer att drabba 

kommunsektorn med betydande omfatt-

ning. Dels genom sjunkande skatteutveckl-

ing dels genom ökade kostnader. För att 

mildra effekterna i ekonomin och bibehålla 

kommunernas förutsättningar att trygga 

välfärden med bra vård, skola och omsorg 

har riksdagen i vårproposition beslutat att 

tillskjuta ytterligare 15 miljarder kronor 

varav 10,5 miljarder kronor avser kommu-

nerna. För Laholm motsvarar detta cirka 

26,3 miljoner kronor. Från och med 2021 

uppgår dessa medel till 12,5 miljarder kro-

nor, varav 8,75 miljarder avser kommu-

nerna, för Laholm cirka 22,0 miljoner kro-

nor. 

 

Generella statsbidrag, riksdagsbeslut i 

vårpropositionen, aviserat i januari 

Dessutom hade regeringen tidigare avise-

rat ett tillskott om fem miljarder kronor till 

välfärden varav 3,5 miljarder kronor avser 

kommunerna vilket motsvarar cirka 8,8 

miljoner kronor för Laholm, dessa medel 

återfinns också framöver. 

 

Generella statsbidrag aviserat i maj 

18 maj aviserade regeringen tillsammans 

med samarbetspartierna en tilläggsbudget 

motsvarande sex miljarder kronor till sek-

torn. Fördelningen var inte som tidigare 70 

procent till kommunerna och 30 procent 

till regionerna utan en 50–50 fördelning. 

Tre miljarder gick till kommunerna vilket 

motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor för La-

holms kommun. Denna siffra är upptagen 

och medräknad i föreliggande prognos för 

helår 2020. 

 

Regelförändring periodiseringsfond 

Under våren tog riskdagen beslut om regel-

förändring kring deklarationen av enskilda 

näringsidkare och handelsbolag. De fick 

möjligheten att skjuta upp sin beskattning 

för 2019 med 100 procent upp till en mil-

jon kronor. Vid årets avstämning visar det 

sig att det är betydligt färre än förväntat 

som gjort denna åtgärd vilket medför att 

effekten av denna reform blir mycket 

mindre än vad som förutsågs i framför allt 

vårens prognos. Kompensationen för dessa 

statsbidrag blir således minder också. 

Kompensationen under 2020 slutade på 

endast 1,6 miljoner kronor i förhållande till 

vårens uppskattning om 13,1 miljoner kro-

nor. 

 
Sammanställning statsbidrag 2020 

Tabellen visar påverkan av de generella bi-

dragen för sektorn och för Laholm som har 

varit tillkommande under 2020. 

 
 
Statsbidrag 

Sektorn 
miljarder 
kronor   

Laholm  
miljoner 
kronor 

Riksdagsbeslut februari 1,75 4,4 

Aviseringen i januari 3,5 8,8 

Vårändringsbudgeten 10,5 26,3 

Aviseringen i maj 3,0 7,5 

Periodiseringsfond 0,6 1,6 

Differens 19,35 48,6 

 

Fastighetsavgift 
År 2008 infördes en kommunal fastighets-

avgift. Utbetalningen till kommunerna un-

der detta år utgick från ett visst antal kro-

nor per invånare. From 2009 tillfaller där-

emot förändringen av taxeringsvärdet re-

spektive kommun.  

 

Den totala intäkten för 2020 budgeterades 

till 65,1 miljoner kronor. Enligt aktuell 

prognos kommer avgiften i Laholms kom-

mun att uppgå till 66,1 miljoner kronor. 

 

Sammantagna intäkter 
De sammantagna intäkterna av kommunal-

skatt, utjämning, generella statsbidrag och 

fastighetsavgift blev 30,3 miljoner kronor 

högre än budget. Avvikelsen specificeras i 

nedanstående tabell (mkr). Föregående års 

avvikelse var + 1,5 miljoner kronor. Avvi-

kelsen förklaras i tabell nedan. 

 
  Budget Utfall Diff. 

Kommunalskatt 1 071,9 1 046,8 -25,1 

Inkomstutjämning 322,7 328,9 6,2 

Regleringsbidrag 26,6 26,5 -0,1 

Kostnadsutjämning 2,7 7,4 4,7 

LSS-utjämning 1,5 1,0 -0,5 

Extra statsbidrag 
flykting 

7,5 7,4 -0,1 

Generella statsbi-
drag 

4,4 48,6 44,2 

Fastighetsavgift 65,1 66,1 1,0 

Summa 1 502,4 1 532,7 30,3 



 

Prognostiserat statsbidrag för mer-
kostnader till socialnämnden till följd 
av coronapandemin 
Statsmakten har också aviserat ett tillskott 

till kommunerna och regionerna på totalt 

fem miljarder kronor gällande merkostna-

der på grund av coronapandemins utbrott. 

 

Merkostnaderna skulle avse följande om-

råden: 

- Ökade kostnader för hälso- och sjuk-

vårds personal inom socialtjänstens om-

råde samt provtagning av sådan perso-

nal. 

- Kostnader för begränsning av smitta, 

smittskyddsåtgärder enligt smittskydds-

lagen. 

- Personlig skyddsutrustning, provtag-

ningsmaterial, medicinteknisk utrust-

ning samt läkemedel inom hälso- och 

sjukvården. 

- Sjukvårdsrådgivning samt informat-

ionsinsatser till allmänheten. 

- Övriga anpassningar som rör lokaler, 

material eller skyndsamma transporter. 

 

Regeringen hade vid flertalet tillfället de-

klarerat att kommunerna och regionerna 

full kostnadstäckning för merkostnaden. 

Första inrapporteringen av merkostna-

derna gjordes till Socialstyrelsen per den 

sista augusti. Där har Socialstyrelsen be-

viljat kommun full kostnadstäckning om 

15,5 miljoner kronor. 

 

Kommunen gjorde en andra ansökan av bi-

draget för perioden september till och med 

november. Ansökan uppgick till 4,1 miljo-

ner kronor. Socialstyrelsen har beslutat att 

utbetala full kostnadstäckning enlig kom-

munens ansökan. 

 

Total har kommunen erhållit riktat statsbi-

drag från Socialstyrelsen om 19,6 miljoner 

kronor för att täcka merkostnaderna för co-

ronapandemin inom ovan tidigare redovi-

sade kostnadsområden. 

 

Denna merkostnad finns med i social-

nämndens redovisade utfall för perioden 

januari–december 2020.  

 

Statsbidrag sjuklönekostnader 
Regeringen beslutade den 16 mars att sta-

ten tillfälligt skulle ta hela kostnaden för 

sjuklönerna under april och maj månad. 

Denna förändring har därefter förlängts för 

att gälla även juni och juli. Således ansva-

rar staten för kostnaderna motsvarande 

kommunens ansvar under dagarna 2–14. 

Ersättningarna för sjuklöner har blivit mer 

generösa än tidigare under denna period då 

kommunen ansvarade för kostnaden som 

motsvarade 80 procent. 

 

Totalt har kommunen erhållit täckning för 

sjuklöner om 8,7 miljoner kronor fördelat 

enligt tabellen nedan. 

 
Sjuklöneersättning, tkr  

April 3 267 

Maj 2 544 

Juni 1 912 

Juli 978 

Summa ersättning 8 701 

 

Sjuklöneersättningarna är delvis bokförda 

på respektive nämnd samt styrelsen samt 

att de är intäktsförda på kommunens ge-

mensamma förvaltning. 

 

Av ovanstående ersättningar har 4 498 ut-

fördelats till nämnderna under i samband 

med bokslutet. Utfördelade belopp avser 

mellanskillnaden mellan ett normalt års 

sjuklön och 2020. Nämnderna har således 

inte erhållit full utbetalning. 

 

Sjuklöneersättning utfördelad  

Socialnämnden 2 198 

Barn- och ungdomsnämnden 2 017 

Kultur- och utvecklingsnämnden 213 

Miljö- och byggnadsnämnden 70 

Summa ersättning 4 498 

 

Regeringen har förlängt villkoren för er-

sättning av sjuklönerna även under augusti 

till och med december. Dock hanteras för-

farandet något annorlunda jämfört med 

månaderna april-juli. 

 

För att erhålla en ersättning för sjuklönerna 

måste kostnaden för dessa uppgå till en 

viss nivå. För myndigheter och företag 



 

gäller nivån, att sjuklönekostnaderna under 

månaderna augusti och september måste 

minst uppgå till 1,07 procent av löneun-

derlaget inklusive arbetsgivaravgifter in-

nan ersättning betalas ut. 

 

Underperioden augusti till december har 

kommunen erhållit följande belopp. 

 

Sjuklöneersättning   

Augusti 249 

September 968 

Oktober 1 306 

November 1 475 

December 1 539 

Summa ersättning 5 537 

 

Totalt har kommunen erhållit 14 238 tusen 

kronor i form av sjuklöneersättning för da-

garna 1–14. Av detta belopp har 4 498 tu-

sen kronor utfördelats till nämnderna. 

 
Nämndernas nettokostnader samt 
kostnadsförändringar 
Summan av nämndernas nettokostnader 

ökade med 2,9 procent mellan 2019 och 

2020. Motsvarande ökning under 2019 var 

5,7 procent och 2018 var ökningen 5,6 pro-

cent. Ökningstakten under det senaste året 

var således något högre jämfört med de 

senaste åren. I siffrorna ovan ingår endast 

nämndernas ansvarsområden, inte några 

poster från gemensam förvaltning och fi-

nansförvaltningen. 

 

I nedan tabell speglas förändringen av 

verksamhetens intäkter, kostnader, verk-

samhetens nettokostnader, skatteintäkter 

och finansnetto. I siffrorna för verksam-

heter ingår pensionskostnader, nedskriv-

ningar, realisationsvinster, centrala perso-

nalkostnader med mera. 

 
Procent % 2018 2019 2020 

Verksamhetens in-
täkter 

3,1 -4,1 1,4 

Verksamhetens 
kostnader 

5,2 3,3 1,9 

Verksamhetens 
nettokostnader 

5,7 5,3 2,0 

Skatteintäkter, ut-
jämning och stats-
bidrag 

4,8 
 

3,6 
 

6,9 
 

 

Bruttokostnaderna ökade endast med 1,9 

procent jämfört med 3,3 procent 2019. Ök-

ningen är den lägsta på många år. Förkla-

ringen återfinns i tidigare beslutade effek-

tiviseringsåtgärder som kommunfullmäk-

tig beslutade om inför 2020. Även effek-

terna som pandemin har fört med sig har 

påverkat kostnadsutvecklingen i kommu-

nen då mycket har pausats eller senarelagts. 

 

Förändringen på intäktssidan blev endast 

1,4 procent. Årets dessförinnan reducera-

des intäkterna med 4,1 procent. 

 

Den del som finansierar den kommunala 

verksamheten till stora delar, skatteintäk-

ter, generella statsbidrag och utjämningsbi-

drag ökade med hela 6,9 procent. Ökningen 

kan förklaras med stora tillskott på gene-

rella statsbidrag från statsmakten.  

 

Skattebortfallet blev inte så stort som det 

först befarades. Jämfört med budgeten 

2020 som fullmäktige antog i november 

2019 har skatteintäkterna sjunkit med 25,1 

miljoner kronor.  

 

Även om kommunens totala verksamhet 

omfattar en stor mängd olika områden är 

naturligtvis den finansiella utvecklingen i 

huvudsak beroende av kostnadsutveckl-

ingen inom kommunens största verksam-

heter.  

 

I följande tabell redovisas nettokostnads-

förändringarna för de största verksamhet-

erna i procent i förhållande till föregående 

år. Dessa verksamheter svarade under 2020 

för 79 procent av den totala verksamheten. 

I förändringen ingår löneökningar och öv-

rig inflation. 

 
  2018 2019 2020 

Förskola 8,5 8,9 4,8 

Grundskola 2,3 7,8 5,1 

Gymnasieskola 4,4 4,5 6,2 

Individ- och familje-
omsorg 

18,5 -2,8 10,0 

Äldreomsorg 4,6 5,7 4,1 

LSS-verksamhet 9,4 1,5 -4,3 

 

 



 

Som framgår har kostnaderna inom försko-

lan och grundskolan ökat något mindre än 

under 2019. Kommunens befolkningsök-

ning stannade av något under 2020 efter 

flera år med kraftigt stigande volymer. För 

grundskoleverksamheten får ökade lokal-

kostnader effekt på kostnadsskillnaden, 

främst lokalkostnaden för helårseffekt för 

nya Glänningeskolan. Totalt ökade kostna-

den för lokaler inom grundskolan med 10,4 

miljoner kronor. Inom förskola har kostna-

den för barn i externa enheter ökat med 2,6 

miljoner kronor eller 7,5 procent mellan 

åren. 

 

Gymnasieskolans kostnader kraftigt 2017 

vilket inte framgår i tabellen och fortsatte 

öka även under 2018 och 2019, dock inte 

samma takt. Under 2020 tog ökningstakten 

fart något igen. Köp av skolplatser från ex-

terna enheter har ökat med 3,9 procent eller 

närmare 2,0 miljoner kronor. 

 

Inom individ- och familjeomsorgen har 

kostnaderna totalt sett ökat igen. Försörj-

ningsstödet, en del av individ- och familje-

omsorgen, har minskade kostnader med 

cirka 3,5 miljoner kronor motsvarande en 

reducering om 3,5 procent under det sen-

aste året. Inom individ- och familjeomsor-

gens övriga delar utmärker sig kraftigt 

ökade kostnader inom vuxenvården med 

tyngden på institutionsvård för vuxna miss-

brukare.  

 

Efter några år med kraftiga ökningar inom 

LSS-verksamheten ökade kostnaderna be-

tydligt mindre under 2019. Under 2020 

återses ytterligare lägre nettokostnader 

med -4,3 procent jämfört med föregående 

år. Totalt sett motsvarar nettokostnadsför-

ändringen 5,3 miljoner kronor. Störst redu-

cering återfinns inom personlig assistans 

som har reducerade nettokostnader om 6,0 

procent. 

 

Inom äldreomsorgen har de tidigare funnits 

stigande volymer, antalet timmar inom 

äldreomsorgen är näst intill oförändrade 

jämfört med 2019. Dock ser verksamheten 

ökade kostnader för dubbelbemanning, 

vaktimmar samt timmar för introduktion av 

nya medarbetare. Störst ökning står kostna-

derna för de särskilda boendena med, en 

ökning om 6,8 miljoner kronor eller 5,3 

procent i förhållande till 2019. Nettokost-

naden för hemtjänst ökade med 5,5 miljo-

ner kronor vilket motsvarar 5,7 procent. 

 

Den kostnadsmässiga förändringen för de 

olika externa utgiftsslagen inom nämnder-

nas totala verksamheter har varit följande 

under 2020 i förhållande till 2019: 

 

 
 Procent Mkr 
Personalkostnader 
inklusive pension +3,0 +34,6 
Köp av verksamheter +1,6 +4,1 
Tjänster -22,0 -9,9 
Hyror +9,5 +11,6 
Material +-0,0 +-0,0 
Bidrag -1,7 -0,9 
Övrigt -11,2 -11,8 
 
Totalt  +1,6 +27,5 
 

 

Som tidigare beskrivits har kostnadsför-

ändringen varit låg jämfört med tidigare år. 

Totalt har kostnadsslagen endast gått upp 

med 27,5 miljoner kronor, detta inkludera 

kostnadsslag som löner, sociala avgifter 

och pensionskostnader. 

 

Motsvarande siffror som redovisas i tabel-

len ovan för 2019 i förhållande till året 

dessförinnan uppgick till en procentuell 

ökning om 3,2 procent vilket motsvarade 

54,0 miljoner kronor. 

 
Förändring av intäkter och kostna-
der 
Följande diagram beskriver utvecklingen 

av nettokostnader och skatteintäkter, inklu-

sive utjämningsbidrag, generella bidrag 

och fastighetsavgift, i förhållande till före-

gående år. Nettokostnader avser både 

nämndernas verksamhetskostnader och ge-

mensamma kostnader som pensionskostna-

der, realisationsvinster, nedskrivningar och 

särskilda engångskostnader eller intäkter 

etcetera. 

 



 

 
 

Nettokostnadsökningen under 2020 var be-

tydligt lägre i förhållande till 2019. Ök-

ningen om 1,96 procent är den lägsta på 

många år. Intäktsökningen hamnade på en 

betydligt högre nivå än kostnadsökningen 

med 6,92 procentenheter. Motsvarande ni-

våer föregående år var att kostnadsök-

ningen var 5,29 procent och intäktsök-

ningen endast 3,64 procent.  

 

Under 2020 ökade de generella statsbidrag 

och utjämningen med hela 23,3 procent i 

förhållande till 2019. Anledningen är stö-

der till sektorn för befarat skattebortfall 

samt diverse sysselsättnings stödåtgärder 

som exempelvis ersättning för sjuklöne-

kostnader samt reducerade arbetsgivarav-

gifter.  

 

I följande tabell redovisas nettokostnadsut-

vecklingen för olika kostnadsposter i för-

hållande till skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag (inkomsterna). 

 
 Procent % 2018 2019 2020 
Verksamheten / skattein-
täkter, utjämning och 
statsbidrag 

89,8 91,3 86,6 

Pensioner/ skatteintäkter, 
utjämning och statsbidrag 

6,4 5,9 5,8 

Avskrivningar/ skattein-
täkter, utjämning och 
statsbidrag 

2,5 3,1 3,3 

Lokaler/ skatteintäkter, 
utjämning och statsbidrag 

7,9 8,5 8,7 

Finansnetto/ skatteintäk-
ter, utjämning och statsbi-
drag 

-0,6 -1,4 -0,1 

Summa löpande kost-
nader 

98,2 99,0 95,6 

Resultatmål 1,8 1,0 4,4 

 

Summan från de löpande kostnaderna i för-

hållande till skatteintäkter, generella stats-

bidrag, kommunalekonomisk utjämning 

och fastighetsskatt blir kommunens resultat 

för året. 

 

Relationen mellan intäkter och kostnader är 

viktiga att analysera. Olika löpande kost-

nadstypers påverkan i relation av skattein-

täkter, utjämning och statsbidrag. 

 

Över lång sikt kan inte kommunens lö-

pande kostnader överstiga de löpande in-

täkterna. Om urholkningen sker kommer 

kommunens ekonomi äventyras. En ur-

holkning av ekonomin medför att kommu-

nen inte lever upp till lagstiftningen kring 

god ekonomisk hushållning samt kommu-

nallagens krav på en ekonomi i balans.  

 

Tabellen ovan redogör för relationen mel-

lan olika delar i den kommunala ekonomin 

i förhållande till kommunens finansiering. 

Uppgår nettokostnadsrelationen till ett 

värde under 100 har kommunen balans i 

ekonomin. Om balansen är tillräckligt stor 

för att klara åtagande och värdesäkra kom-

munens egna kapital får inte intäkterna un-

derstiga kostnaderna. 

 

Kommunens resultatmål för verksamhetså-

ret 2020 skulle enligt fullmäktiges beslut 

uppgå till minst 1,0 procent av skatteintäk-

ter, utjämning, generella statsbidrag och 

fastighetsavgift. För att kommunen skulle 

klara detta under 2020 fick nettokostnaden 

maximalt uppgå till 99,0 procent. Nu upp-

går nettokostnaden till 95,6 procent vilket 

medför att kommunens överskottsmål upp-

går till hela 4,4 procent för 2020, 1,0 pro-

cent för 2019 och 1,8 procent för 2018. 

 

Kommunens avskrivningar har ökat något 

under 2020. Avskrivningarna är på relativt 

lika nivåer som åren tidigare. Denna post 

måste ses ihop med förändring på utveckl-

ing av lokalkostnaderna då Kommunfastig-

heter i Laholm ansvar för dessa. 

 

Framöver kommer troligtvis denna post att 

öka i och med att kommunens lokalbehov 

kommer öka på grund av befolknings-
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tillväxten samt att lokalerna till viss del 

börjar komma till åren. 

 

Pensionskostnadernas andel av skatteintäk-

ter, utjämningen och statsbidragen ligger 

2020 på 5,8 procent vilket är en lite redu-

cering om 0,1 procentenheter i förhållande 

till 2019. 

 

Kommunens finansnetto har under 2018 

och 2019 innehållit stora värdepappersför-

ändringar vilket gör denna post svår att 

jämföra. På grund av kommunfullmäktiges 

beslut om att avyttra värdepapperna är fi-

nansnettot betydligt lägre 2020. 

 

Finansnetto 
Finansnettot beskriver skillnaden mellan 

finansiella intäkter och kostnader. Nettoö-

verskottet under 2020 uppgick till 1,6 mil-

joner kronor. De finansiella intäkterna upp-

gick till 5,1 miljoner kronor medan kostna-

derna hamnade på 3,5 miljoner kronor. 

Motsvarande överskott var 19,6 miljoner 

kronor år 2019.  

 

I de finansiella intäkterna ingår borgensav-

gift från Laholmshem med cirka 2,7 miljo-

ner kronor. Vidare erhöll kommunen från 

Kommuninvest en överskottsutdelning 

samt ränta på insatskapital och förlagslån 

med totalt 1,0 miljoner kronor. Som en 

följd av de låga räntenivåerna tillför inte de 

likvida medlen några intäkter. Kommunen 

har även bokfört en orealiserad intäkt på 

värdepapperna med 0,7 miljoner kronor 

(17,8 mkr 2019).  

 

Genom att kommunen inte har några lån 

består de finansiella kostnaderna i huvud-

sak av räntekostnaden på pensionsskulden 

som för 2020 uppgick till 3,1 miljoner kro-

nor. 

 

Finansnettot har varit positivt under samt-

liga av de tio senaste åren. Under dessa år 

har denna intäkt bidragit med totalt 53,3 

miljoner kronor, varav huvuddelen avser 

ränteintäkter och avkastning från pensions-

medelsförvaltningen. 2018 genomfördes 

en realisering om 6,2 miljoner kronor för 

att de skulle motsvara kostnaderna för 

avsättning av sluttäckning till Ahla deponi, 

etapp två. 2019 realiserades 17,8 miljoner 

kronor i värdepapper på grund av föränd-

ring i redovisningslagen. 

 

 
 

Investeringar 
Nettoinvesteringarna under året uppgick 

till 109,1 miljoner kronor, vilket var 68,7 

miljoner kronor mindre än 2019 (177,8 

mkr). Investeringarna fördelar sig mellan 

följande kategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudgeten uppgick till 166,5 

miljoner kronor (228,2 miljoner kronor 

2019) medan utfallet stannade vid 109,1 

miljoner kronor (177,8 miljoner kronor 

2019). Avvikelsen uppgår till 57,4 miljoner 

kronor (50,4 miljoner kronor 2019). I del-

årsprognosen beräknades nettoinvestering-

arna till 127,6 miljoner kronor. 

 

Bland de enskilt större investeringarna kan 

nämnas investeringsutgifter i beläggnings-

underhåll på befintliga gator och vägar 

samt på gång- och cykelvägar om 8,3 mil-

joner kronor. Investeringar i utbyggnad av 

gång- och cykelvägar med 1,6 miljoner 

kronor samt utbyte av offentlig belysning 

med 1,3 miljoner kronor. Kommunen har 

under året slutfört satsningarna på cent-

rumbildning i Skummeslövsstrand. Utgif-

ten hamnade på 3,5 miljoner kronor. 
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(mkr) 2020  2019 
VA och avfall 55,7 67,4 
Exploatering 7,5 9,3 
Verksamheter 45,9 101,1 
Summa 109,1 177,8 
 



 

Förnyelse av befintliga va-ledningar har 

skett till en kostnad om 7,8 miljoner kro-

nor.  På Ahla deponi har årets enskilt 

största investering genomförts med upp-

byggnad av ny biotopisk rening av lakvat-

ten från deponin. Investeringen beräknads 

kosta 28,1 miljoner kronor. Slutsumma för 

iordningsställande av den nya reningen 

landade på 16,1 miljoner kronor, överskot-

tet för projektet landade på cirka 12,0 mil-

joner kronor. I 2021 års reviderade investe-

ringsbudget finns medel upptagna om 2,4 

miljoner kronor får att åtgärda befintliga 

pumpstationer för att kunna transportera 

vattnet mellan de olika dammarna samt för 

vidare hantering ut i Lagan. 

 

Exploateringsutgifterna har uppgått till 

15,0 miljoner kronor, varav 12,9 miljoner 

kronor avser utbyggnaden av Mellby indu-

striområde. Största inkomsten har kommit 

ifrån försäljning på Nyby industriområde 

till en handelsetablering. Inkomsten upp-

gick till cirka 4,4 miljoner kronor. 

 

Genomsnittlig nettoinvestering per år un-

der de senaste 10 åren har uppgått till 112,5 

miljoner kronor. Under åren 2012 och 2013 

var investeringsvolymen hög beroende på 

flera större byggprojekt, bland annat Mell-

bystrandsskolan och Hishultsskolan. 2018 

och 2019 års nivåer är extremt höga, den 

avgiftsfinansierade verksamheten står för 

154,5 miljoner kronor respektive 101,1 

miljoner kronor. Andelen investeringar för 

avgiftsfinansierad verksamhet uppgick 

2019 till cirka 57 procent och 42 procent 

2020.  

 

 

Genom att Kommunfastigheter from 2014 

svarar för investeringarna i verksamhets-

fastigheterna begränsas kommunens inve-

steringsvolym för dessa behov i kommu-

nens investeringsredovisning. 

 

Nedan tabell speglar investeringsvolym i 

förhållande till olika delar. I förhållande 

skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag. Även i förhållande till avskriv-

ningar samt verksamhetens nettokostnad. 

Investeringsvolymen är exkluderad från 

avgiftsfinansierad verksamhet. 

 
Investeringsvolym 2018 2019 2020 
Bruttoinvesteringar/ skat-
teintäkter, utjämning och 
generella bidrag 

 
15,6 

 
12,5 

 
7,6 

Bruttoinvesteringar/ verk-
samhetens      
nettokostnad 

 
15,8 

 
12,4 

 
8,0 

Nettoinvesteringar /av-
skrivningar 

 
5,9 

 
3,9 

 
2,1 

 

När nyckeltal ska analyseras ställs ofta in-

vesteringsutgiftens andel av verksamhet-

ens nettokostnad i relation till varandra. 

Nyckeltalet uppgår för 2020 till 8,0 procent 

vilket är den lägsta nivån på de tre senaste 

åren. En procentsiffra på åtta procent är be-

tydligt mycket bättre för kommunens 

finansiering än de siffror som har varit. Ju 

lägre denna siffra är desto större möjlighet 

har kommunen till självfinansiering av in-

vesteringarna. Ju lägre denna siffra är desto 

mindre del av driftkostnaderna behöver tas 

i anspråk för kapitalkostnader. 

 

Förvärv och försäljning av fastig-
heter av större omfattning 
Kommunen har under 2020 förvärvat två 

stora fastigheter i Mellby, fastigheterna är 

inkluderade i utbyggnaden av Mellby in-

dustriområde. 

 

Ytan för de två fastigheterna som förvär-

vats uppgår till 253 600 kvadratmeter till 

total köpeskilling om 12 680 tusen kronor. 

 

Realisationsvinster vid försäljning 
av fastigheter 
Den sammantagna realisationsvinsten av 

försäljningar av fastigheter beräknas 

uppgå till 2,3 miljoner kronor.  
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En stor del av denna intäkt avser försälj-

ningen av mark i Skummeslövsstrand till 

en privat entreprenör om 2,0 miljoner kro-

nor. På marken ska entreprenören bygga en 

förskola med plats för cirka 100 barn. 

 

Även en försäljning av mark till Laholms-

hem AB intill bolagets redan befintliga 

mark vid Kobben 2 för byggnation av två 

nya hyreshus har genomförts. Köpeskil-

lingen uppgick till 200 tusen kronor. 

 

Bolaget har också köpt mark i Knäred för 

100 tusen kronor, på Alex väg, för bygg-

nation av tre radhuslängor om totalt tolv lä-

genheter. 

 

Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden beskriver hur stor 

andel av nettoinvesteringarna som finansi-

erats med överskottet från den löpande 

verksamheten och avskrivningarna. Annan 

finansiering måste ske genom tidigare spa-

rade medel, försäljningar eller lån.  

 

2016 klarade kommunen bära hela investe-

ringsnivån om självfinansiering på 100 

procent. Från och med 2017 har kommunen 

således inte klarat av att finansiera investe-

ringarna med egna medel från den löpande 

verksamheten då investeringsvolymen va-

rit extremt hög.  2020 uppgår självfinansie-

ringen till 100 procent. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

100% 71% 29% 33% 100% 

 

Överskottet från den löpande verksam-

heten uppgår till 67,2 miljoner kronor och 

avskrivningarna till 50,8 miljoner kronor 

vilket blir totalt 118,0 miljoner kronor. 

Detta ska ställas mot nettoinvesteringarna 

om 109,1 miljoner kronor. Bruttoinveste-

ringarna uppgår till 116,9 miljoner kronor 

så även det klara den löpande verksam-

heten under 2020 

 

Rensas investeringsvolymen från avgiftsfi-

nansierad verksamhet 2020 är självfinan-

sieringen ännu starkare. Va- och avfalls-

verksamheten står för 55,7 miljoner kro-

nor. Då dessa verksamheters resultat är 

balansförda som skuld eller fordran i kom-

munens balansräkning blir således självfi-

nansieringen ännu starkare. 

 

Risk- och kontrollperspektivet 
 
Likviditet 
Likviditeten för kommunens koncernkonto 

uppgick vid årsskiftet till 223,0 miljoner 

kronor, vilket är en ökning med 150,0 mil-

joner kronor i förhållande till föregående år 

(73,0).  

 

Laholmshemkoncernen hade vid årsskiftet 

6,6 miljoner kronor på koncernkontot. 

Senaste åren har bolagskoncernen utnyttjat 

en internkredit på koncernkontot. Årsskif-

tet 2019 uppgick krediten till 30,3 miljoner 

kronor för att nu har egen likviditet om 6,6 

miljoner kronor. 

 

 
 

Att enbart studera likviditeten vid ett visst 

tillfälle i syfte att fastställa kommunens fi-

nansiella styrka är inte meningsfullt. Likvi-

diteten måste i stället ses tillsammans med 

skillnaden mellan planerade och verk-

ställda investeringar samt framtida kostna-

der, åtaganden, upplåning och utlåning et-

cetera För att analysera likviditeten är 

kassaflödet intressant att studera, särskilt 

hur flödet ser ut i förhållande till drift- och 

investeringsutgifterna. 

 

Likviditeten är viktig för att analysera 

kommunens kortsiktiga betalningsför-

måga. Ett mått för att mäta detta är att ana-

lysera kommunen kassalikviditet. Kassa-

likviditet är relationen mellan omsättnings-

tillgångarna i relation till kortfristiga skul-

der. Om kassalikviditeten är 100 procent 

eller högre innebär det att kommunens 
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kortfristiga skulder kan betalas med egna 

medel utan att låna upp externa medel. 

 
Kommunens kassa-
likviditet 

2018 2019 2020 

Omsättningstillgångar 333,0 442,7 465,3 

Kortfristiga skulder 304,4 322,8 310,8 

Totalt i mkr 28,6 119,9 154,5 

Totalt i procent 109,4 137,1 149,7 

 

Kommunkoncernen via kommunens kon-

cernkonto har en extern kredit att tillgå, en 

checkkredit på 70,0 miljoner kronor, om 

behov skulle finnas för att möta koncernens 

kortsiktiga likviditetsbehov. 

 

För att finansiera kommunen på längre sikt 

krävs andra finansieringsalternativ som ex-

empelvis extern upplåning. 

 

Soliditet 
Soliditeten, som visar kommunens egna 

kapital i förhållande till de totala tillgång-

arna, är ett uttryck för kommunens långsik-

tiga finansiella styrka. Ju mer man finansi-

erar med egna medel desto stabilare och 

starkare är kommunen på sikt. 

 

Soliditeten påverkas bland annat av den 

speciella sammansättningen av anlägg-

ningstillgångarna och omsättningstill-

gångar. Det väsentliga är därför inte solidi-

tetens absoluta storlek utan istället dess för-

ändring. En utveckling över tiden med 

minskad soliditet innebär på sikt ekono-

miska problem och begränsat handlingsut-

rymme. 

 

Soliditeten uppgick 2020 till 66,7 procent, 

vilket är en ökning med 1,7 procentenheter 

sedan föregående år (65,0, 2019).  

 

Kommunens avsättningar har ökat i förhål-

lande till föregående år med 12,6 miljoner 

kronor. Anledningen till att avsättningarna 

ökat är pensionsavsättningen gällande den 

förmånsbestämda delen av pensionskost-

naden. 

 

2019 tog kommunen i anspråk 12,5 miljo-

ner kronor för sluttäckning av etapp ett på 

Ahla deponi vilket medförde att denna post 

var negativ föregående år.  

Kommunens kortfristiga skulder har dock 

minskat med 12,0 miljoner kronor jämfört 

med föregående år. Totalt så medför detta 

en liten positiv förändring på soliditeten 

jämfört med 2019. 

 

 
 

Soliditeten har varierat under de senaste 10 

åren inom ett intervall på 7,1 procenten-

heter. 

 

Soliditeten hade endast uppgått till 34,9 

procent (31,1 procent 2019) om även den 

del av pensionsskulden som nu i enlighet 

med redovisningslagen redovisas som an-

svarsförbindelse i stället upptagits som 

skuld i balansräkningen. Detta är en ökning 

med 3,8 procentenheter i förhållande till 

2019.  

 

Kommunens starka finansiella resultat om 

67,2 miljoner kronor i kombination med 

den relativt låga investeringsnivån för 2020 

har medfört en stark likviditet som påver-

kar soliditeten positivt. 

 
Borgensåtaganden och andra an-
svarsförbindelser 
Kommunens totala borgensåtagande upp-

gick den 31 december 2020 till 1 587,5 mil-

joner kronor (1 381,6 miljoner kronor, 

2019), vilket är en ökning med 205,9 mil-

joner kronor (289,2 miljoner kronor, 2019) 

i förhållande till föregående årsskifte. För-

delningen mellan olika kategorier låntagare 

som kommunen lämnat borgen till framgår 

av följande tabell. 
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 2018 2019 2020 

Laholmshem AB 687,0 687,0 787,0 
Kommunfastigheter i 
Laholm AB 670,0 670,0 670,0 
Fastighets AB  
Klarabäck i Laholm   

 
105,0 

Riksbyggen, 
Tangon 

 
18,5 

 
18,5 

 
18,1 

Lokalägande  
föreningar 4,4 4,4 5,8 

Övriga föreningar 1,7 1,7 1,6 

Egnahem 0,0 0,0 0,0 

Totalt 1 381,6 1 381,6 1 587,5 

 

Som framgår har den övervägande delen av 

det totala borgensåtagandet lämnats till La-

holmshem AB, Kommunfastigheter i La-

holm AB och Fastighets AB Klarabäck i 

Laholm. Det sistnämnda bolaget bildades 

efter kommunfullmäktiges godkännande 

hösten 2019. Bolaget är i gång med uppfö-

rande av två punkthus i centrala Laholm. 

För detta har bolaget erhållit en kommunal 

borgen om 105,0 miljoner kronor av full-

mäktige.  

 

Övriga förändringar av kommunal borgen 

är till Solbackens bygdegård i Edenberga 

om 1,6 miljoner kronor. 

 

Genom sin möjlighet till insyn kan kom-

munen kontinuerligt följa bolagets finansi-

ella utveckling. Värdet på fastigheterna ut-

gör samtidigt säkerhet för kommunens åta-

gande.  

 

Marknadsvärdet gällande Laholmshem AB 

uppgår enligt senaste årsredovisningen till 

1 344,0 miljoner kronor för 2020 mot 

1 266,9 miljoner kronor 2019. En ökning 

med 77,1 miljoner kronor. 2020 års värde 

på fastigheterna i bolaget enligt räkenskap-

erna uppgår till 842,9 miljoner kronor och 

för 2019 uppgick det till 831,9 miljoner 

kronor. 

 

Marknadsvärdet gällande Kommunfastig-

heter i Laholm AB uppgår enligt senaste 

årsredovisningen till 1 379,2 miljoner kro-

nor för 2020 mot 1 365,2 miljoner kronor 

2019. En ökning med 14,0 miljoner kronor. 

2020 års värde på fastigheterna i bolaget 

enligt räkenskaperna uppgår till 903,9 

miljoner kronor och för 2019 uppgick det 

till 893,6 miljoner kronor. 

 

Nedan tabell beskriver värdena i bolagens 

fastighetsbestånd. 

 
Laholmshem AB 
Mkr 2018 2019 2020 
Marknadsvärde 1 256,6 1 266,9 1 344,0 
Bokfört värde 811,0 831,9 842,9 
Differens 445,6 434,9 501,1 
    

Kommunfastigheter i Laholm AB 
Mkr 2018 2019 2020 
Marknadsvärde 1 074,8 1 365,2 1 379,2 
Bokfört värde 603,5 893,6 903,9 
Differens 471,3 471,6 472,3 

 

Värderingarna i båda bolagen utförs årli-

gen. Värderingen görs av en extern värde-

rare. 

 

Då marknadsvärdet för båda bolagen över-

stiger kommunens borgensram och bor-

gensåtagande, med ett betydande över-

värde, får risken för kommunen gällande 

förpliktelserna som återfinns betraktas som 

hanterbar.  

 

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 som en 

del av finanspolicyn. Enligt finanspolicyn 

ska det för helägda bolag fastställas en bor-

gensram. Borgensramen för Laholmshem 

AB uppgick under 2020 till 1 050,0 miljo-

ner kronor, för Kommunfastigheter i La-

holm AB till 1 075,0 miljoner kronor och 

för Fastighets AB Klarabäck i Laholm till 

105,0 miljoner kronor.  

 

Pensionsskulden och pensionsför-
pliktelserna 
Åtagande som kommunen har gällande 

pensionerna påverkar kommunens hand-

lingsutrymme finansiellt både nu och på 

lång sikt. Åtagandena som kommunen har 

är en juridiskt bindande utfästelse till kom-

munens anställda eller förtroendevalda att 



 

efter anställningens slut utbetala ersättning 

i form av pension. 

 

Åtagande för Laholms kommun för tidi-

gare förpliktelse såsom nya åtagande inklu-

sive särskild löneskatt för dessa uppgår till 

598,4 miljoner kronor i 2020 års bokslut 

(592,3). Alltså både pensionsförpliktelsen 

och pensionsskulden. Totalt sett har för-

pliktelserna ökat med 6,1 miljoner kronor. 

 
Mkr 2018 2019 2020 

Avsättningar       
för pensioner 100,7 109,4 122,0 

Ansvarsförbindelse, 
intjänat tom 1998 501,2 482,9 476,4 

Totala åtagande 601,9 592,3 598,4 

Placeringar 92,8 111,3 - 

Återlånade medel 509,1 481,0 598,4 

 

Tidigare åtagande till och med 2008 redo-

visas som en ansvarsförbindelse enligt den 

lagstadgade ”Blandmodellen” och inte som 

en skuld i balansräkningen. Vid utbetalning 

av pensionen uppstår en kostnad för kom-

munen som belastar kommunens resultat 

för innevarande år.  

 

Pensionsåtagande, pensionsskulden som 

hänför sig till för 1998, för gamla åtagan-

den för tidigare och nuvarande anställda 

motsvarar 79,6 procent. För löntagare 

födda från och med 1986 uppstår inga nya 

åtagande då pensionen betalas ut till fullo 

löpande under åren. 

 

Årlig pensionskostnad enligt senaste pro-

gnosen, december 2020, från KPA. Tabel-

len är i miljoner kronor. 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

92,3 87,5 86,5 86,8 93,5 

 

Efter 2020 sjunker den årliga kostnaden en-

ligt senaste prognosen. Pensionskostnaden 

tar fart igen år 2024. 

 

Känslighetsanalys 
Laholms kommun är känslig för faktorer i 

omvärlden. Nedan visas några beståndsde-

lars effekt på kommunens ekonomi. Även 

små förändringar kan innebära stora be-

lopp. 

Förändring med mkr 

Utdebitering/kommunalskatt 1,0 kr 50,3 

Kommunalekonomisk  
utjämning 

 
1,0 % 

 
3,6 

Lön inklusive sociala avgifter 1,0 % 11,9 

Ekonomiskt bistånd 10,0 % 2,9 

Avgiftsförändring 1,0 % 1,6 

Ränta på hyresavtal  
Kommunfastigheter 

 
1,0 % 

 
9,4 

 

Nämndernas budgetutfall 
Nämndernas sammantagna nettobudgetö-

verskott uppgick under året till 11,5 miljo-

ner kronor vilket kan jämföras med 2019 

års underskott om 21,6 miljoner kronor.  

 

Det totala budgetunderskottet har uppkom-

mit genom följande avvikelser per nämnd 

(mkr): 

 

Kommunfullmäktige  +0,3 

Kommunstyrelse  +14,9 

Kommunstyrelse VA-verksamhet +0,0 

Kommunstyrelse avfallsverksamhet +0,0 

Kultur- och utvecklingsnämnden +3,9 

Miljö- och byggnadsnämnden +4,1 

Barn- och ungdomsnämnden +4,3 

Socialnämnden -16,1 

Revisionen  +0,1 

   

Totalt  +11,5 

 

Nedan tabell speglar facknämndernas bud-

getavvikelse samt styrelsen avvikelse de 

senaste tre åren. 

 
  2018 2019 2020 

Kommunstyrelse 2,6 2,5 14,9 

Kultur- och utveckl-
ingsnämnd 

5,2 3,0 3,9 

Miljö- och bygg-
nadsnämnd 

1,7 0,8 4,1 

Barn- och ung-
domsnämnd 

-8,6 -14,2 4,3 

Socialnämnd -13,2 -13,3 -16,1 

Summa -12,3 -21,2 11,1 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens, barn- 

och ungdomsnämnden och socialnämnden 

redovisar sammantaget ett budgetunder-

skott om 3,8 miljoner kronor. Underskottet 

för dessa nämnder uppgick under 2019 till 



 

-23,7 miljoner kronor, 2018 till -14,9 mil-

joner kronor. 

 

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 budgetramar.  

 

I nedanstående diagram beskrivs nämnder-

nas budgetavvikelse inom driftbudgeten 

per år sedan år 2010. De sammantagna 

budgetavvikelserna under denna tidsperiod 

har resulterat i ett underskott om 32,3 mil-

joner kronor. Under de fem senaste åren 

har emellertid underskotten funnits, dock 

något högre 2019 jämfört med både 2017 

och 2018.  

 

 
 

Perioden 2015–2018 har underskotten gått 

att matcha mot ökade skatteintäkter samt 

särskilda riktade statsbidrag för flyktingsi-

tuationen och byggbonusen för ökat bo-

stadsbyggande. 2019 fick kommunen pro-

blem med finansieringen, konjunkturen 

hade slagit hårt, många riktade statsbidrag 

kopplade till integration hade försvunnit el-

ler börjat att sjunka samt att kostnadsnivån 

ökade för snabbt. Detta föranledde effekti-

viseringsåtgärder i 2020 och 2021 års bud-

get med totalt 33,1 miljoner kronor.  

 

2020 års avvikelse för nämnderna kan för-

klaras till stora delar med att kommunen 

ändrat finansieringssystemet för volym-

hantering mor kultur- och utvecklings-

nämnden samt barn- och ungdomsnämn-

den. Kommunen har på ett annat sätt kom-

penserat nämnderna för sista årets volym-

förändringar på förhand.  

Även effekterna av Corona pandemin har 

medfört att mycket av verksamheten inte är 

sig likt. Många delar har skjutits på framti-

den samt att nämnderna erhållit olika över-

skott på diverse anslag. 

 

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 nämnder-

nas verksamheter. Under ett antal år har 

denna efterföljsamhet inte varit tillfredstäl-

lande. Under dessa år har volymökningarna 

inom kärnverksamheterna varit omfat-

tande.  

 

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 24,7 miljoner 

kronor. Underskott inbegrepp dock mer-

kostnader för coronahanteringen inom so-

cialnämnden med 15,5 miljoner kronor 

samt reglerade sjuklönekostnader om 4,5 

miljoner kronor. Exkluderas dessa poster 

uppgick prognosen underskott till 4,7 mil-

joner kronor. 

 

Utfallet av styrelsens och nämndernas net-

tokostnader blev således 16,2 miljoner kro-

nor lägre än i prognosen. Stor del i förbätt-

ringen hade kommunstyrelsen med en för-

bättring på 7,3 miljoner kronor. Barn- och 

ungdomsnämndens förbättrades med 5,8 

miljoner kronor och kultur- och utveckling 

med 4,8 miljoner kronor. Socialnämndens 

budgetutfall om -16,1 miljoner kronor för-

bättrades i förhållande till delårsprognosen. 

Samtidigt har socialnämnden en negativ 

förändring i förhållande till de två föregå-

ende åren. 

 

Mer information finns att läsa under drift-

redovisningen samt i respektive nämnds 

nämndredovisning. 

 

Sammanfattande finansiell analys 
Sedan i början av 2000-talet har kommu-

nen haft en tillväxt i befolkningen. Som sy-

nes i diagrammet nedan ökade tillväxten i 

befolkningen kraftigt från 2014. 
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Från och med 2015 till och med 2020 har 

kommunen vuxit med 2 186 invånare. Ök-

ningen av kommunens invånare medför så-

väl ökade kostnader som intäkter. Ök-

ningen avstannade under 2020 och kom-

munens befolkning ökade med ”endast” 64 

nya invånare. Utifrån senaste årens ekono-

miska problematik på grund av befolk-

ningsökningen i kombination med lågkon-

junkturen har 2020 års befolkningsökning 

skapat en viss planeringsro. 

 

Nämndernas sammantagna kostnader 

ökade med 2,9 procent i löpande priser 

mellan 2019 och 2020. Ökningen för 2019 

uppgick till 5,7 procent 

 

Om man exkluderar avtalsmässiga löne-

kostnadsökningar och prisökningar, som 

nämnderna erhållit budgetmässig kompen-

sation för, uppgick kostnadsökningen till 

0,8 procent (3,5%, 2019). Motsvarande 

kostnadsökning per invånare stannade vid 

0,6 procent (1,8%, 2019). 

 

Den totala kostnadsökningen avser i hu-

vudsak lönekostnader samt något stigande 

priser. Tidigare har kommunen haft kraftigt 

stigande volymer i form av fler inskrivna 

barn i förskolan och fritidshem, fler grund- 

och gymnasiekolelever samt större voly-

mer och ökad vårdtyngd inom vissa av so-

cialnämndens verksamhetsområden. Dessa 

förhållanden anses inte har ägt rum i 

samma utsträckning under 2020 med un-

dantag för volymer inom vårdtyngd för so-

cialnämnden inom äldreomsorgens om-

råde. 

 

Inför 2020 erhöll nämnderna kompensation 

för ökade volymer genom budgettillskott 

om 27,4 miljoner kronor till förskola, 

grundskola, gymnasieskolan och äldre-

omsorgen samt barnavården. 

 

Inför 2020 års budget förändrades sättet att 

tilldela nämnderna kompensation för sti-

gande volym utifrån uppföljning två 2019 

samt antagande om befolkningsförändring 

2020. Utöver tilldelad ram i budgetbeslutet 

erhöll inte nämnderna någon ytterligare 

kompensation för 2020, inte heller har nå-

gon reducering gjorts.  

 

När 2020 års budgetavvikelser analyseras 

för barn- och ungdomsnämnden samt för 

kultur- och utvecklingsnämnden återfinns 

lite överkompensation budgetmässigt uti-

från hur befolkningen blev. Nämnderna har 

erhållit mer i kompensation under 2020 än 

befolkningsförändringen motsvarar. 
 

2020 är året då inget är sig likt, mest med 

tanker på coronapandemin. Tidigare år har 

kommunens kraftiga befolkningsökning 

medfört högre skatteintäkter. Så har inte 

fallet varit under 2020. Totalt sett bedöms 

skatten som kommunen blivit tilldelade för 

2020 justeras med 715 kronor per invånare 

eller 18,5 miljoner kronor. Denna reduce-

ring är den kraftigaste på mycket länge. 

 

Skatteunderlagstillväxten i landet har un-

der de senaste åren uppgått till och ibland 

överstigit fyra procent. För 2019 uppgick 

skatteunderlagstillväxten till 2,8 procent.  

 

Däremot har inte skattekraften (skatteun-

derlaget per invånare) ökat i samma ut-

sträckning tidigare för Laholm som för ri-

ket. Under 2019 ökade skattekraften i riket 

mer än i Laholm, 0,9 procent medan siffran 

i riket var 1,9 procent. För 2018 ökade mot-

svarande siffra för riket med 2,6 procent 

och samma 2,6 procent i Laholm. Således 

innebär senaste avslutade beskattningsåret 

2019 att Laholms kommun tappat i förhål-

lande till riket. 

 



 

Det totala skatteunderlaget ökar således 

inte proportionellt med befolkningsök-

ningen. 

 
Procent, % 2017 2018 2019 

Skatteunderlag riket 4,49 3,72 2,82 

Skatteunderlag Laholm 4,31 3,96 2,57 
    

Skattekraft ökning riket 3,20 2,60 1,85 

Skattekraft ökning Laholm 2,30 2,56 0,93 
    
Skattekraft Laholm relativ 87,1 87,0 86,3 

 

Att kommunen övertid tappar i relation till 

övriga kan på sikt försvaga kommunens 

ekonomi. Verksamhetens behov fortsätter 

att öka samtidigt som den kollektiva finan-

sieringen ska räcka till allt fler. 

 

Det finansiella resultatet uppgick till 67,2 

miljoner kronor (14,1 miljoner kronor, 

2019) eller 4,4 procent av skatteintäkter 

och kommunalekonomisk utjämning (1,0 

procent, 2019). Detta är kommunens stark-

aste resultat sedan 2010 efter återhämtning 

av finanskraschen 2008–2009.  

 

I budgetramarna 2020 återfanns tidigare 

beslut ramreduceringar om 33,1 miljoner 

kronor i förbättringsåtgärder fördelat på 

2020 (18,9 miljoner kronor) och 2021 (14,2 

miljoner kronor). Denna ramanpassning 

med effektiviseringar är en del i förkla-

ringen att kommunen kunnat lyfta sin re-

sultatnivå. Coronapandemins effekter på 

statsmaktens tilldelning av generella stats-

bidrag samt stödåtgärder som sjuklöneer-

sättningar är den största förklaringen till 

överskottet. Även att kommunens verk-

samhet har skjutit upp vissa delar och sena-

relagt en del av utvecklingsprojekt, kompe-

tensutbildningar med mera är en annan för-

klaring. 

 

I budgetbeslutet 2020 antog kommunfull-

mäktige en budget med resultat om 1,0 pro-

cent. Långsiktigt bör kommunen efter-

sträva ett långsiktigt resultatmål på minst 

2,0 procent. Med resultatet 2020 om 4,4 

procent skapar det en stabilare ekonomi, en 

ekonomi i bättre balans där överskottet kan 

återfinansieras i verksamheten i form av 

mindre upplåning till kommande investe-

ringar. 

Kommunen har över tid lyckats förena en 

måttlig skattenivå med tillfredställande fi-

nansiella resultat, genomsnittligt uppgår 

resultatnivån över tio år till 2,37 procent. 

När denna siffra jämförs med andra bör det 

reflekteras över att Laholms kommun inte 

har särskilt stora exploateringsvinster att 

tala om eller för den delen några bolags-

vinster att inkludera.  

 

Den huvudsakliga förklaringen till att detta 

varit möjligt är att kommunens kostnader 

för vissa stora verksamheter såsom äldre-

omsorg och förskola är låga i förhållande 

till de strukturella förutsättningarna.  
 

 
 

I ovanstående diagram framgår kostnadsut-

vecklingen i kommunen från år 2010 fram 

till år 2019. Samtidigt jämförs kostnaden 

med genomsnittet av samtliga kommuner i 

riket och kommunerna i Halland.  

 

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.  

 

Vidare kan det konstateras att 2020 års låga 

nettokostnadsutveckling kommer gynna 

kommunens stabilitet, i alla fall kortsiktigt. 

 

Kommunen har i grunden en relativt stabil 

finansiell ställning. Soliditeten, som be-

skriver kommunens långsiktiga finansiella 

styrka, är betydligt högre än genomsnittet i 

landet, hela 22,0 (21,4 % 2018) procenten-

heter högre för att uppgå till 65,0 procent. 

Jämför man däremot kommunkoncernens 

soliditet är den sämre med 5,4 procenten-



 

heter (3,3 % 2018) för att uppgå till 33,9 

procent än genomsnittet i landet. Siffrorna 

för soliditeten i jämförelse med andra kom-

muner är från 2019. 

 

Utvärdering av koncernbolag  
Laholmshemkoncernen består av Laholms-

hem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB 

och det nybildade bolaget, Fastighets AB 

Klarabäck i Laholm. 

 

Bolagskoncernen visar under året ett nega-

tivt resultat. Orsaken till resultatet hänför 

sig till en stor utrangeringspost av Solgår-

den, särskilt boende, i Våxtorp om 13,6 

miljoner kronor. Analyseras bolaget exklu-

sive utrangeringspost samt en reavinstpost 

om 1,7 miljoner kronor anses bolagskon-

cernens resultat vara på en tillfredsstäl-

lande nivå. 

 

Resultatet för koncernen uppgår före skatt 

till minus 7,5 miljoner kronor. Resultatet är 

en försämring med 12,5 miljoner kronor i 

förhållande till föregående år, utrange-

ringsposten och reavinstposter inklude-

rade. 

 

Bolagskoncernen ökade intäkterna med 5,3 

miljoner kronor i jämförelse med föregå-

ende år för att uppgå till 260,7 miljoner 

kronor 2020. 

 

Bolagskoncernens balansomslutning upp-

går till 2 204,3 miljoner kronor, en ökning 

med 256,8 miljoner kronor.  

 

Soliditeten i Laholmshemkoncernen upp-

går till 5,5 procent, en försämring med 1,2 

procentenheter i förhållande till föregående 

år. Laholmshems AB:s soliditet uppgår till 

12,5 procent. Bolaget har ett av fullmäktige 

uppsatt mål om att soliditeten ska uppgå till 

minst 12,0 procent. Utrangeringsposten om 

13,6 miljoner kronor påverkar bolagets 

egna kapital vilket medför per automatik 

ett sämre resultatmål. 

 

Balanskravsresultat 
 

Resultatutjämningsreserv 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer 

för hantering av resultatutjämningsreserv. 

Den enligt lagstiftningen maximala reser-

veringen utnyttjas samtidigt som det har 

fastställts ett högsta belopp för storleken på 

reserven.  

 

Reservering till resultatutjämningsreserven 

får göras med ett maximalt belopp som 

motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat 

efter balanskravsjusteringar som överstiger 

en procent av summan av skat-teintäkter 

samt generella statsbidrag och kommuna-

lekonomisk utjämning.  

 

Resultatutjämningsreserven får vid ut-

gången av varje räkenskapsår högst uppgå 

till ett belopp motsvarande 6 procent av de 

genomsnittliga intäkterna, under de tre sen-

aste åren, från kommunalskatt, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk ut-

jämning.  

 
Mkr 2018 2019 2020 

Skatteintäkter, utjäm-
ning och generella 
statsbidrag 

1 383,1 1 433,5 1 532,7 

 

Totalt underlag för beräkningen uppgår till 

4 349,3 miljoner kronor. Snittet för dessa 

tre år uppgår till 1 449,8 miljoner kronor. 

Sex procent av detta snitt innebär, 87,0 mil-

joner kronor. 

 

Vid avstämning av 2020 års resultat uppgår 

således den maximala möjliga fonderingen 

till 87,0 miljoner kronor för 2020.  

 

Reserven får enligt regelverket disponeras 

när den prognostiserade eller konstaterade 

skatteunderlagsutvecklingen understiger 

den genomsnittliga utvecklingen av skatte-

underlaget de senaste tio åren. 

 

Befintlig resultatutjämningsreserv uppgår 

till 65,5 miljoner kronor vid årets ingång. 

 

Resultatutjämningsreserv justerades med 

minus 8,9 miljoner kronor i samband med 



 

kommunfullmäktiges beslut i april 2020 

om antagande av årsredovisningen för 

2019. Reserven gick från 74,4 miljoner 

kronor till 65,5 miljoner kronor för att 

täcka underskottet som återfanns i 2019 års 

avstämning. 

 

Något ytterligare underskott återfinns inte 

att återställa i detta bokslut. 

 
Avstämning mot balanskravet 
Enligt det lagstadgade balanskravet ska 

årets intäkter överstiga årets kostnader. 

 

Årets resultat, mkr 67,2 

Justeringar:  

 - Realisationsvinster anl. tillgångar -2,3 

 - Verkligt värde på värdepapper -0,7 

Årets resultat efter balanskravsjust. 64,2 

Förändring av resultatutj. reserv -21,5 

Balanskravsresultat 42,7 

 

Vid avstämning av balanskravet ska inte 

realisationsvinster vid försäljning av an-

läggningstillgångar medräknas samt orea-

liserade vinster av värdepapper. Då pro-

gnosen innefattar denna typ av intäkter 

med 3,0 miljoner kronor uppgår progno-

sens helårsresultat, efter balanskravsjuste-

ringar, till 64,2 miljoner kronor. Detta in-

nebär att balanskravet uppnås.  

 

Enligt balanskravsberäkningen blir det 

möjligt att göra en avsättning till resultat-

utjämningsreserven eftersom resultatet ef-

ter balanskravsjusteringar positivt. 

 

Avsättning till resultatutjämningsre-
serv 
Efter att 1,0 procent av skatteintäkter, ut-

jämningsbidrag och generella statsbidrag 

(15,3 miljoner kronor) frånräknats från 

”Årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar” återstår det 48,9 miljoner kronor.  

 

Ytterligare avsättning i resultatutjämnings-

reserven begränsas dock till 21,5 miljoner 

kronor genom det högsta belopp som be-

stämts för storleken på reserven uppgår till 

87,0 miljoner kronor. 

 

 

Resultatutjämningsreserv mkr 
Ingående värde  65,5 
Reservering till reserven 21,5 
Utgående värde, mkr 87,0 

 

Enligt nu föreliggande helårsresultat upp-

går resultatutjämningsreserven efter av-

sättning till 87,0 miljoner kronor, maxi-

mala möjliga avsättning enligt regelverket. 

 

Väsentliga personalförhål-
lande 

 
Arbetet med projektet Önskad 
sysselsättningsgrad, Heltid som 
norm 

Arbetet med ”Heltid som norm”, har åter-

upptagits i organiserad projektform där HR 

samordnar arbetet och förvaltningarna har 

utsett processledare för att utbilda och im-

plementera arbetet i verksamheterna.  

 

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. Information om hur 

arbetet fortskrider kommer att rapporteras 

löpande i utskottet för personal- och orga-

nisationsfrågor. 

 

Bemanningsenhet 
Beslut om att införa en central beman-

ningsenhet togs i kommunstyrelsen under 

hösten 2020. Förvaltningarna som ska 

nyttja bemanningsenhetens tjänst kommer 

successivt att kopplas till i en trestegsraket 

med start inom socialförvaltningens verk-

samhet. Uppstarten sker från och med april 

2021 och 2023 kommer de sista förvalt-

ningarna med verksamheterna att kopplas 

till. 

 

Kompetensförsörjningsplan 
Välfärdsutmaningen innebär bland annat 

att vi står inför mycket stora utmaningar att 

hitta rätt kompetens. Arbetet med att ta 

fram en kommunövergripande kompetens-

försörjningsplan påbörjades under hösten i 

samarbete med samtliga förvaltningar. Syf-

tet är att få en överblick över kompetens-

försörjningsbehovet för att strategiskt ar-

beta med frågan i ett längre perspektiv.  



 

Kommunen arbetar utifrån SKR:s nio stra-

tegier; använd kompetensen rätt, fler job-

bar mer, förläng arbetslivet, utnyttja tekni-

ken, visa karriärmöjligheter, skapa engage-

mang, bredda rekryteringen, underlätta lö-

nekarriär och marknadsför jobben.  

 

Komptensförsörjningsplanen beräknas 

vara klar i vår och sträcker sig över åren 

2021–2025. Förvaltningarna ska sedan ta 

fram handlingsplaner utifrån varje förvalt-

nings behov och förutsättningar. 

 

Medarbetarenkät 
Under november 2020 genomfördes med-

arbetarenkät för samtliga medarbetare. 

Samtliga chefer tog del av svaren i januari 

2021 och resultaten ska sammanställas i 

handlingsplaner som man sedan ska arbeta 

vidare med. Möjlighet finns att göra kom-

pletterande undersökningar för att se om 

handlingsplanerna ger önskad effekt. 

 

Introduktion 
En grundlig introduktion är en viktig faktor 

till att medarbetare stannar längre hos ar-

betsgivaren. HR har tagit fram en digital in-

troduktion som samtliga medarbetare ska 

genomgå med uppföljande frågor. HR hål-

ler även en halvdags introduktion som i rå-

dande läge sker digitalt men som normalt 

sker på plats med efterföljande lunch. Båda 

dessa introduktionsutbildningar är sedan 

hösten 2020 obligatoriska för att säker-

ställa att samtliga nya medarbetare erbjuds 

introduktion till kommunen. 

 
Antal anställda 
Laholms kommun hade den 31 december 

2020 1 950 tillsvidareanställda och 209 

visstidsanställda med en anställning om 

minst tre månader, totalt 2 159 personer. 

Jämfört med 2019 innebär det en minsk-

ning med 7 personer. De tillsvidarean-

ställda ökade med 20 personer och antalet 

visstidsanställda minskade med 27 perso-

ner. 

 

 
 

I nedanstående diagram framgår antalet an-

ställda, såväl tillsvidareanställda som viss-

tidsanställda, inom respektive nämnd. Då 

kommunen genomfört en organisationsför-

ändring vid årsskiftet 2020/2021 är det 

svårt att erhålla fördelningen mellan kom-

munstyrelsen och miljö- och byggnads-

nämnden. Dessa har således placerats inom 

samma tårtbit i diagrammet.  

 

 
 

Av de anställda arbetade 36,7 procent 

inom barn- och ungdomsnämndens verk-

samhet, 39,4 procent inom socialnämn-

dens verksamheter. Sammanlagt 1 644 

personer (76 procent av kommunens an-

ställda) arbetade således inom dessa två 

verksamheter.  

 
Könsfördelning och sysselsättning 
En övervägande del av kommunens tillsvi-

dareanställda är kvinnor, 82,0 procent. Av 

männen arbetade 82,0 procent heltid me-

dan motsvarande andel för kvinnorna var 

59,1 procent.  

 

Av det totala antalet tillsvidareanställda 

uppgick andelen heltidsanställda till 63,2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Visstidsa 232 251 303 255 236 209
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procent, vilket är en ökning med 2,1 pro-

centenheter sedan 2019. 

 

 
 
Personalkategorier 
 

Tillsvidareanställda 2019 2020 

Administrativ personal 277 286 

Anläggning/Yrkesarb 27 28 

Barn- o fritidspersonal 319 319 

Kulturarbetare 13 18 

Lärare 330 349 

Övrig skolpersonal 62 65 

Måltidspersonal 98 99 

Tekniker 12 8 

Vaktmästare 4 4 

Chefer 112 112 

Vård- o omsorgspersonal 663 648 

Övriga 13 14 

Totalt 1 930 1950 

 
Det finns inga större förändringar i perso-

nalkategorierna i jämförelse mellan åren. 

Antalet lärare och administrativ personal 

har ökat något medan vård- och omsorgs-

personal har minskat. 
 
Åldersfördelning 
Av kommunens samtliga tillsvidarean-

ställda dominerar åldersgruppen 50 år och 

uppåt (44,0 procent). Medelåldern bland 

de anställda uppgick till 46 år. Medelål-

dern är i stort sett densamma för kvinnor 

som för män. Endast 10,4 procent av de an-

ställda var yngre än 30 år. Framförallt är 

det vård- och omsorgspersonal, personal 

inom förskolan samt lärare som kommer 

att behöva ersättningsrekryteras.  

Antalet avslutade tillsvidareanställningar 

under 2020 uppgick till 180, vara 40 var 

pensionsavgångar.  

 
 

Sjukfrånvaro 
Den sammanlagda sjukfrånvaron för La-

holms kommun uppgick under 2020 till 8,1 

procent av arbetstiden, vilket är en ökning 

med 1,5 procentenheter jämfört med 2019. 

 

Sjukfall överstigande 59 dagar utgjorde 39 

procent av den totala sjukfrånvaron under 

2020, vilket är en minskning med 13 pro-

centenheter sedan föregående år. Denna 

frånvaro benämns i fortsättningen som 

långtidsfrånvaro. 

 
Sjukfrånvaro 2019 2020 

Total sjukfrånvaro 6,6 8,1 

Sjukfrånvaro män 3,8 5,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,3 8,8 

Anställda – 29 år 6,1 8,3 

Anställda 30-49 år 6,7 8,2 

Anställda 50 år - 6,7 8,0 

 
Sjukfrånvaro per verksamhet, procent 

 2019 2020 

Samhällsbyggnadsförv Ej jämf 4,9 

Kultur- och utvecklings-
förv 

4,0 4,5 

Barn- och ungdomsförv 6,0 8,0 

Socialförvaltning 8,8 10,7 

Kommunstyrelsens förv Ej jämf 2,6 

 

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män-

nen. Båda grupperna har en ökad sjukfrån-

varo med 1,5 procentenheter jämfört med 

2019. Sjukfrånvaron skiljer sig i princip 

inte mellan åldersgrupperna. Längre till-

baka hade äldre en högre sjukfrånvaro än 

yngre men det har utjämnats de senaste 

åren. 

 

Vid en jämförelse mellan kommunens 

olika förvaltningar har socialförvaltningen 

den största sjukfrånvaron med 10,7 
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procent av arbetstiden, vilket är en ökning 

med 1,9 procentenheter jämfört med 2019. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har haft 

en ökning med 2 procentenheter till 8 pro-

cent av arbetstiden. På grund av organisat-

ionsförändring finns ingen jämförelse med 

2019 när det gäller kommunstyrelsens för-

valtning och samhällsbyggnadsförvalt-

ningen. 

 

Den totala sjukfrånvaron 2020 i timmar 

motsvarar ca 140 årsarbetare. Sjuklöne-

kostnaderna uppgick totalt till 2,5 miljoner 

kronor. 

 

I nedanstående tabell redovisas andel an-

ställda i procent, inom respektive verksam-

het, som under 2020 inte haft någon sjuk-

frånvaro. 
 

Andel anställda utan sjukfrånvaro 2020 

Barn- och ungdomsförvaltningen 18,1 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 37,3 

Socialförvaltningen 21,6 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 33,8 

Kommunstyrelsens förvaltning 41,5 

 

Lönekostnader 
Lönekostnadsutvecklingen, exkl. perso-

nalomkostnader och uppdragstagare, fram-

går av följande tabell. 

 
År Mkr Förändring 

2016 710,6  +11,0 % 

2017 730,8 +2,8% 

2018 757,0 +3,6% 

2019 767,4 +1,4% 

2020 785,4 +2,4% 

 

Övertid/mertid 
I följande tabell redovisas antalet arbetade 

timmar utförda av tillfälligt anställda med 

timlön, antal arbetstimmar med mertid-

stimmar för deltidsanställda samt antalet 

utförda övertidstimmar under de två sen-

aste åren. 

 
Timmar 2019 2020 Förändring 

Timlön 390 000 386 054 -3 946 
Mertid 52 198 43 959 -8 239 
Övertid 6 901 9 273 2 372 
Totalt 449 099 439 286 -9 183 

 

Antalet timmar utförda av anställda med 

timlön motsvarar ca 186 årsarbetare, en 

minskning med 6 årsarbetare jämfört med 

2019. Socialförvaltningen står för ca 63 

procent av de utförda arbetstimmarna med 

timlön, och barn- och ungdomsförvalt-

ningen för 23,5 procent. Av de utförda 

övertidstimmarna står socialförvaltningen 

för ca 83 procent, barn- och ungdomsför-

valtningen för ca 7,0 procent. Socialför-

valtningen har använt ca 70 procent av all 

arbetstid utförd som mertid för deltidsan-

ställda, Barn- och ungdomsförvaltningen 

17 procent. 

 

Den totala tiden som inkluderar timavlö-

nade, mertid och övertid har minskat med 

2 procent för kommunen jämfört med 

2019.  

 

Staten utbetalar ersättning för extra perso-

nalkostnader som kommunerna har haft 

med anledning av pandemin. Antal arbets-

timmar som har bokförts under 2020 för 

den delen uppgår till 60 415 arbetstimmar 

till ett belopp om 13,1miljoner kronor.  

 

Företagshälsovård 
En ny upphandling av företagshälsovård 

gjordes under 2019. Efter genomförd upp-

handling är kommunen fortsatt ansluten till 

Laholms Företagshälsovård AB. Kommu-

nen använder främst företagshälsovårdens 

resurser för förebyggande arbete och för 

arbetet med rehabilitering av långtids-

sjuka, beteendevetarinsatser, arbetsförmå-

gebedömningar, hälsokontroller av köks- 

och brandpersonal, ergonomibedöm-

ningar, tekniska bedömningar och hälso-

kontroller samt hälsoprofiler. Kommunens 

totala kostnad för företagshälsovård upp-

gick under 2020 till 3,9 miljoner kronor.  

 
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 336 valt 

friskvårdspeng till en kostnad om 308 tu-

sen kronor. Friskvårdskort har valts av 

1 138 anställda. En egenavgift om 200 kro-

nor tillämpas beträffande friskvårdskorten.  

 

Summan av egenavgifterna har använts för 

att bekosta ytterligare friskvårdsinsatser 

till de anställda. Antal arbetsplatser som 

ansökte om att få del av dessa medel, 

”Friskvård på jobbet” för egna friskvårds-

insatser, uppgick till 79, varav 53 bevilja-

des bidrag. Sammanlagt har bidrag bevil-

jats med 293 tusen kronor. På grund av 

pandemin har flera valt att inte genomföra 

aktiviteterna. Tiden för genomförande har 

därför förlängts till och med den 30 juni 

2021. 

 

Fackliga företrädare 
Enligt centralt kollektivavtal om facklig 

företrädare har facklig organisation rätt till 

ledighet som uppgår till 4 timmar per med-

lem och år för den fortlöpande fack-liga 

verksamheten. 

 

Personalförhållande i Laholmshems 
AB:s bolagskoncern 
 

 2018 2019 2020 

Laholmshem AB    

Antal anställda 32 36 32 

   varav män 19 22 19 

   varav kvinnor 13 14 13 

Sjukfrånvaro % 6,9 6,5 7,7 

Omsättning personal % 0,0 2,8 5,7 

Kommunfastigheter i Laholm AB 

Antal anställda 65 66 65 

   varav män 28 26 23 

   varav kvinnor 37 40 42 

Sjukfrånvaro % 8,7 7,6 10,1 

Omsättning personal % 0,0 2,7 1,3 

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm har 

ingen egen personal i bolaget.  

 

Under året har en överenskommelse om ett 

avsked skett med tidigare Vd. Bolagets 

ekonomichef fick ta över som tillförordnad 

VD. Befintligt avtal med tillförordnad VD 

sträcker sig tom den 30 juni 2021. I 

dagsläget finns ingen överenskommelse 

med ny VD.  

I övrigt 2020 utifrån ett personalperspektiv 

varit relativt lugnt år för Laholmshem. Un-

der året har några pensionsavgångar samt 

egna uppsägningar försökts fyllas med ny 

personal. Vissa av dessa luckor kommer 

dock inte vara fyllda förrän en bit in på 

2021. I något fall har en övergång från La-

holmshem till Kommunfastigheter skett på 

grund av byte av verksamhetsgrupp.  

 

Personalomsättning har varit relativt hög i 

jämförelse med hur det brukar se ut.  

 

Sjukfrånvaron för Laholmshem har ökat 

något vilket coronapandemin har bidragit 

till. Relationen mellan andel anställda 

kvinnor och män får anses var någorlunda 

konstant över åren. 

 

Personalomsättningen i Kommunfastig-

heter i Laholm AB har i stort varit oföränd-

rad. Kommunfastigheter har den stora mas-

san anställda i koncernen. Bolaget hade 

endast en personalomsättning på 1,3 pro-

cent, (2,7 % 2019).  

 

Bolaget har tagit beslut om att starta en 

egen utegrupp som i uppstartsskede är be-

stående av fyra personer. Tre av dessa är 

personal som redan var anställda i bolaget 

och en person har rekryterats externt. Un-

der 2021 kommer bolaget även starta upp 

en egen måleriverksamhet bestående av två 

personer. Tanken är att bolaget på detta sätt 

ska kunna göra mindre jobb mer effektivt. 

Bolaget kommer fortfarande behöva 

handla upp målare för större arbeten. 

 

Sjukfrånvaron har varit högre i bolaget, i 

likhet med många andra i dessa pandemiti-

der. Sjukfrånvaron uppgick till 10,1 pro-

cent 2020 mot 7,6 procent 2019. Situat-

ionen i samhället gör det svårt dra några 

slutsatser kring denna förändring. Det är 

något som kommer behöva följas upp 

framöver också. Bolagen har haft ett antal 

konstaterade Covid-19 fall men inget som 

i någon större grad påverkar verksamheten. 

 

 



 

Samägt företag Laholmsbuktens VA 
AB 
Laholmsbuktens VA AB är ett nybildat 

samägt dotterbolag tillsammans med 

Halmstad kommun kring drifthanteringen 

av vatten- och avloppsförsörjningen för 

kommunerna. Bolaget ägs till lika delar av 

vardera kommuner. Tidigare har verksam-

heten bedrivits under en gemensam nämnd 

med Halmstad kommun som värdkommun. 

 

Nedan tabell redogör för olika nyckeltal för 

bolaget kring personalredovisningen. Då 

bolaget är nybildat återfinns inga referens-

värden. 

 
Personalstatistik 2020 

Antal tillsvidareanställda 119 

   Varav män 97 

   Varav kvinnor 22 

Tillsvidareanställda - 29 år 14 

Tillsvidareanställda - 30–49 år 51 

Tillsvidareanställda - 50 år och äldre 54 

Antal visstidsanställda 4 

  

Sjukfrånvaro   

Total sjukfrånvaro 3,3 

   Varav sjukfrånvaro män 3,6 

   Varav sjukfrånvaro kvinnor 2,0 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 25,3 

 

Antalet tillsvidareanställda står för hela 

96,7 procent medan visstidsanställda upp-

går endast till 3,3 procent. 

 

Total sett har bolaget avlönat timanställd 

personal motsvarande 5 980 timmar vilket 

motsvarar cirka tre årsarbetare. 

 

Bolaget har under året utökat antalet med-

arbetar jämför med tidigare med några spe-

cialfunktioner såsom administratör, ekono-

miansvarig, HR-ansvarig, IT-ansvarig och 

kommunikatör. Tidigare har dessa tjänster 

köpts in från värdkommunen Halmstad. 

Under 2020 har också bolaget tagit över en 

verksamhetsgren från Halmstad, åkerinä-

ringen, vilket har berört 13 medarbetare. 

Under året har dessutom ersättningar för 

olika vakanta tjänster rekryterats in. 

 

Sjukfrånvaron inom bolaget får anses som 

låg. Trots coronasituationen får sjukfrånva-

ron klassificeras som låg, endast 3,3 pro-

cent. 

 
Förväntad utveckling 

 
Allmänt om framtiden 
Den kommunala verksamheten rör verkli-

gen på sig. Sedan finanskrisen 2008–2009 

har kommunsektorn haft en extremt lång 

högkonjunktur som har gynnat tillväxten. 

Konjunkturen började mattas av redan un-

der 2018 och tillväxten bromsade in vilket 

skapade finansieringsproblem för kommu-

nen under främst 2019.  

 

Samtidigt har Laholms kommun under 

åren 2014–2019 haft den största befolk-

ningstillväxten över tid. Ett par av åren har 

tillväxten varit upp emot 2,0 procent och 

närmare 500 nya invånare vilket har utma-

nat kommunen finansiellt.  

 

Utöver de kortsiktiga finansieringssvårig-

heterna som befolkningstillväxtens bidra-

git till så har kommunfullmäktige, precis 

som många andra kommuner, beslutat om 

effektiviseringsåtgärder. Dessa uppgår i 

Laholm till 33,1 miljoner kronor som på-

börjats under 2020 med 18,9 miljoner kro-

nor för att även fortsätta under 2021 med 

ytterligare 14,2 miljoner kronor. 

 

2020 års verksamhet har till stora delar 

präglats av coronapandemins effekter, 

både verksamhetsmässiga såväl som eko-

nomiska. 

 

Kommunen har skådat ett utav de mer 

svängiga åren i historien. Ett extremt stort 

skattebortfall samt extremt stora tillskott 

från statsmakten med generella statsbidrag 

och andra åtgärder för att främja den of-

fentliga sektor som motorn i landet. Detta 

har föranlett kommunens största resultat 

sedan 2010. 

 

2020 var året då skatteintäkterna stannade 

av och kommunens befolkningstillväxt slu-

tade på plus 64 invånare för att uppgå till 

25 967 vid årets slut. 



 

Denna något lugnare befolkningstillväxt 

har medfört en viss planeringsro för kom-

munen. Främst gällande ett allt större och 

till viss del eftersatt lokalbehov samt han-

teringen av service och välfärd till invå-

narna för en kommun som växer.  

 

Efter många års konjunkturuppgång i kom-

munsektorn har uppgången stannat av och 

är på väg att falla ännu mer nu på grund av 

corona.  

 

Enligt SKR:s senaste bedömning från feb-

ruari 2021 gällande skatteunderlagets till-

växt kommer den årliga ökningen för 2021 

uppgå till 3,0 procent. Nedan tabell visar en 

prognos förde närmaste fyra åren samt för 

2020. 

 
År Förändring 

2020 +2,2 % 

2021  +3,0 % 

2022 +4,1 % 

2023 +3,5 % 

2024 +3,2 % 

 

SKR:s bedömning enligt senaste progno-

sen är att skatteunderlaget når en lägstanivå 

2020 på tio år. Samtidigt förutspås en kraf-

tigare konjunkturuppgång under 2021 och 

framöver än vad som tidigare prognostise-

rats. Under 2021 års andra halva förväntas 

arbetade timmar i landet öka vilket leder till 

att totala lönesumma ökar vilket skapar 

ökat skatteunderlag. SKR tror att samhället 

kommer vara i en konjunkturell balans un-

der 2024 i förhållande till tiden före pande-

mins utbrott. 

 

SKR har under senare år flaggat upp för ett 

betydande glapp mellan kommunsektorns 

intäkter och kraftigt växande behov inom 

skola, vård och omsorg. Detta medför svå-

righeter att finansiera växande behov av 

kommunal service utifrån de intäkter som 

dagens invånare genererar.  

 

Under 2019 gjordes reserveringar i 32 av 

landets kommuner till ett värde om 1,6 mil-

jarder kronor. Dock använde 21 kommu-

ner, inklusive Laholm, 260,0 miljoner kro-

nor för att få ett bättre balanskravsresultat. 

 

116 kommuner gjorde underskott under 

2019, vilket har ökat år för år. Troligtvis 

kommer många kommuner att göra avsätt-

ningar till reserven igen med tanke på 2020 

års starka resultat. Trots resultaten för 2020 

kvarstår problematiken över tid att finansi-

era välfärdens behov. 

 

Den demografiska förändringen i sam-

hället, så även i Laholm, pekar på att ytter-

ligare finansiering krävs framöver med mer 

generella statsbidrag. Volymökningen som 

ligger framför kommunen är stor. Även om 

2020 avstannade något ser kommunen po-

sitivt på den fortsatta befolkningsutveckl-

ingen vilket medför ökade behov på längre 

sikt.  

 

En kraftig tillväxt kommer kräva att kom-

munen planerar med goda resultat framö-

ver för att klara investeringarna i samhället 

samt välfärdens utmaningar. 2020 års 

starka resultat hjälper kortsiktigt till men 

kommer inte ha så stor påverkan över tid. 

 

Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är 

sannolikt en befolkningstillväxt eftersträ-

vansvärt på längre sikt. En större folk-

mängd medför stordriftsfördelar och resur-

serna kan därför utnyttjas på ett mer kost-

nadseffektivare sätt. 

 

Kommunen hade under 2018 den högsta 

investeringsvolymen någonsin, 208,5 mil-

joner kronor netto, för 2019 var den fortsatt 

hög och då uppgick investeringsnetto till 

177,8 miljoner kronor. Investeringsvoly-

merna har inte varit lika kraftig under 2020 

och slutade på 109,1 miljoner kronor. För-

slaget på reviderad investeringsbudget för 

2021 uppgår till 150,6 miljoner kronor. 

Alltså en fortsatt hög investeringsnivå. Det 

kostar att växa samtidigt får inte investe-

ringarna urholka kommunens drift, det är 

en svår balansgång. 

 

Kommunen kan fortsatt se ett stort investe-

ringbehov framöver, dels i egna projekt 

men framför allt i investeringar som bola-

get gör i verksamhetslokaler vilket medför 

en ökad driftkostnad för kommunen.  

 



 

Behovet av investeringar är uppdämt sedan 

många år vilket medför höga nivåer framö-

ver. Eventuella räntehöjningar kan få stora 

effekter på kommunens budget framöver 

vilket medför reducerat utrymme för att be-

driva kommunal service till kommunens 

invånare. Detta har tidigare beskrivits i 

känslighetsanalysen. 

 

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 eller ränte- 

och avskrivningskostnader. 

 

Efter ett svagare år 2020 utifrån befolk-

ningstillväxten tros befolkningsökningen 

fortsätta växa framöver vilket medför stora 

utmaningar gällande volymerna i förskola, 

grundskola och gymnasieskola. Därutöver 

har kommunen precis som hela sektorn 

stora demografiska utmaningar vilket kom-

mer att påverka kommunens ekonomi de 

kommande åren. Hela sektorn flaggar upp 

för följderna av de demografiska föränd-

ringarna samt påverkan samhället har på 

olika delar inom individ och familjeomsor-

gen. 

 
 

Utvecklingen enligt senaste balansbudgeten 

Mkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Tillgångar         

Anläggnings-tillgångar 1 032,1 1 175,9 1 195,1 1 197,7 

Omsättnings-tillgångar 465,3 363,1 377,7 403,7 

Summa 1 497,4 1 539,0 1 572,8 1 601,4 
          

Eget kapital, avsättningar och skulder  

Eget kapital 993,2 1 021,0 1 047,9 1 073,0 

Avsättningar 131,3 137,8 149,5 157,5 
Långfristiga  
skulder 62,0 65,6 68,6 71,6 

Kortfristiga skulder 310,9 314,6 306,8 299,3 

Summa 1 497,4 1 539,0 1 572,8 1 601,4 

          

Ansvarsförbindelse 476,4 456,2 437,1 424,0 

Soliditet 66,3% 66,3% 66,6% 67,0% 

 

Utvecklingen enligt senaste resultatbudgeten 

Mkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Verksamhetens intäkter 359,3 336,2 335,9 340,1 

Verksamhetens kostnader -1 775,6 -1 798,9 -1 832,2 -1 862,4 

Avskrivningar -50,8 -59,3 -65,8 -71,1 

Verksamhetens netto-
kostnader -1 467,1 -1 522,0 -1 562,1 -1 593,4 

Skatteintäkter 1 046,8 1 064,6 1 102,1 1 145,7 

Generella statsbidrag och 
utjämning 485,9 488,3 485,3 479,2 

Verksamhetens resultat 65,6 30,9 25,3 31,5 

Finansiella intäkter 5,1 4,4 4,6 4,6 

Finansiella kostnader -3,5 -2,7 -3,1 -4,7 

Årets resultat 67,2 32,6 26,8 31,4 
          

Resultatmål, procent 4,4 2,1 1,7 1,9 

Nettokostnadsutveckling, 
procent 2,0 2,6 2,6 2,0 



 

Utvecklingen i koncernbolagen 
Laholmshem AB följer med spänning den 

målbild kommunen har i visionsarbetet om 

att uppnå en befolkning om 30 000 invå-

nare år 2040. Laholmshem som bolag hop-

pas få vara med på resan för att tillgodose 

behoven som kommer uppstå med att upp-

föra byggnation av hyresrätt i det geogra-

fiska området, om ägaren så önskar.  

 

Bolaget kommer framöver ta sig an både 

nyproduktionsprojekt samt fortsatt förvalt-

ning av det fastighetsbestånd som bolaget 

redan äger. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB kommer 

under 2021 att slutföra byggnationen av yt-

terligare ett stort skolprojekt till kommu-

nen, Skottorpsskolan. Under 2019 slut-

förde bolaget byggnation av en F-6 skola 

på Glänninge, Glänningeskolan. 

 

Vidare kommer bolaget att fortsätta ut-

veckla och förvalta fastighetsbeståndet 

som utgör största delen av kommunens 

verksamhetslokaler. 

 

Framöver kommer kommunen göra diverse 

beställning, bland annat behövs ytterligare 

fler enheter för förskola vilket bolaget 

kommer ta sig an om ägaren så önskar. 

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm är i mitt 

uppe i nybyggnation av två sexvånings 

punkthus i centrala Laholm. Projektet be-

räknas vara klart en bit in på 2022 och be-

räknas landa på en slutlig kostnad om 107,0 

miljoner kronor. 

 

Utvecklingen i samägda bolag, La-
holmsbuktens VA AB 
I samband med besluten om övergång till 

bolagsform har det fastslagits att verksam-

heten inte kan köpa tjänster av andra verk-

samheter inom respektive kommun vilket 

har medfört att organisationen behövt för-

stärka med erforderliga kompetenser. Detta 

har samtidigt gjort verksamheten starkare 

och skapat bättre förutsättningar att klara 

av det uppdrag som har givits bolaget. 

 

Uppdraget att leverera hållbara vattentjäns-

ter är ett stort uppdrag, större än att daglig-

dags ”bara” leverera dricksvatten av bra 

kvalitet och omhänderta spill- och dagvat-

ten. För detta behöver organisationen vara 

stark och ha kompetenser som traditionellt 

inte har funnits i en kommunal va-organi-

sation. Allt för att ha en långsiktig plane-

ring och utveckling samtidigt som grund-

uppdraget utförs med hög kvalitet och ef-

fektivitet. Det är en utmaning att arbeta 

med dessa två perspektiv samtidigt. 

 

I det kortare tidsperspektivet, 3–5 år, är 

flera områden prioriterade. Det gäller 

dricksvattenförluster, tillskottsvattenpå-

verkan, ny- och reinvesteringar i drickvat-

tensystemet, utbyggnad av spillvattenre-

ningskapacitet inklusive slamhantering 

samt dagvattenfrågan. Dessa områden 

kommer ianspråkta mycket resurser. Arbe-

tena kommer innebära både utredningsin-

satser såväl som praktiska insatser i form 

av fysiska om- och nybyggnader. 

 

Utvecklingen till följd av coro-
napandemin 
Mycket är oklart kring coronapandemins 

påverkan under 2021. Att hela världen får 

leva med detta ett tag till står helt klart även 

om massvaccinering har påbörjats.  

 

Än så länge pågår en ökad smittspridning i 

landet och i Halland vilket ger fortsatta ut-

maningar för kommunen och dess eko-

nomi.  

 

2020 hade kommunen den lägsta kostnads-

utvecklingen på många år, endast 2,0 pro-

cent. En farhåga är att kostnadsnivån 

sticker i väg igen i takt med att pandemins 

tillbakagång. Det gäller för de kommunala 

verksamheterna att hålla efter detta och i 

stället ompröva vad varje krona används 

till för att uppnå bästa möjliga resultat. Re-

surserna som finns att tillgå är inte särskilt 

stora framöver. 

 

Exakt vilka effekter pandemin får på 2021 

års verksamhet är svårt att sia om, men på-

verka kommer det att göra.  

 



 

Finansiellt råder det stor osäkerhet hos de 

olika prognosmakarna kring hur snabbt 

samhället och ekonomin kommer åter-

hämta sig. Den svenska arbetsmarknaden 

har tidigare framstått som smått exception-

ell i förhållande till många andra vilket har 

föranlett en tämligen låg arbetslöshet. 

 

Arbetssituationen i näringsliv och den of-

fentliga sektorn är viktig för samhällets ut-

veckling, sysselsättningen och arbetade 

timmar är grunden i finansieringen av väl-

färden.  

 

Konjunkturuppgång med en hög BNP-till-

växt visar på en återhämtning på flertalet av 

världens viktiga marknader så som USA, 

EU, Japan och Kina. 

 

Regeringen ville under 2020 parera skatte-

bortfallet med stora tillskott av generella 

statsbidrag och därmed minska riskerna för 

uppsägningar av personal och andra ned-

dragningar i samhället kring kommunala 

verksamheter. Det finns ännu inget särskilt 

sagt kring hanteringen av 2021 års 

ekonomi med undantag gällande redan tidi-

gare fattade beslut från statsmakten, osä-

kerheten är stor för 2021. 

 

Verksamhetsmässigt har det föranlett stora 

förändringar under 2020 som troligtvis till 

vissa delar kommer finnas kvar framöver. 

Distansundervisning på gymnasieskolan 

och vuxenutbildning. Kulturen har fått 

ställa evenemang, föreningslivet går på 

knäna då olika delfinansieringar inte är 

möjliga längre. Hela problematiken som 

pandemin har orsakat kring olika delar 

inom individ- och familjeomsorgens om-

råde är fruktansvärt, psykisk ohälsa som 

ökar och familjesituationer som mer och 

mer tragiska. 

 

2021 kommer vara påfrestande för kommu-

nens finansiella ställning såväl som hante-

ringen som verksamheten kommer kräva i 

takt med att pandemin är kvar. 

 

 

 

 

  



Redovisningsprinciper 
 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen och årsbokslutet 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.  

 

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.  

 

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 projektering, 

belysningsstolpar, armaturer 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. Investeringsredovisningen är inte 

komponentindelad för delåret 2020, görs 

först i samband med årsbokslutet. 

 

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 görs en gång per år på genomförda 

investeringar gjorda under året.. It-

utrustning bestående av datorer, läsplattor 

och mobiltelefoner kostnadsförs 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. 

 



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. Utfallen av den preliminära 

slutavräkningen för föregående år samt den 

preliminära slutavräkningen för inneva-

rande år kostnadsförs. Föregående års 

preliminära avräkning kostnadsförs till 

fullo under redovisningsperioden. Inne-

varande års kostnadsbokförs till effekten av 

åtta månader under perioden. Laholms 

kommun använder Sveriges kommuner och 

regioners prognos i augusti för beräkningar 

och periodisering av skatteintäkterna. För 

den definitiva slutavräkningen använde 

kommunen det faktiska utfallet från 

skatteverket för slutreglering.  

 

 

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 endast bidrag från 

det offentliga, inte bidrag från det privata. 

Bidraget periodiseras över tillgångarnas 

respektive nyttjandeperiod. Kommunen 

tillämpar rekommendation RKR R2. 

Återföring av tidigare bidrag kopplade till 

det privata har gjorts i årsbokslutet 2020. 

 

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. Inget undantag har 

gjorts gällande statliga generella bidrag 

trots att ett undantag har skapats. 

 

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 

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:   40,90 % 

Arvodesanställda:                           30,92 % 

 

Timlöner  

Intjänade timlöner i december som 

utbetalats i januari har kostnadsbokförts 

och redovisats som en kortfristig skuld.  

 

Avsättningar  

Utöver avsättningar till pensioner har kom-

munen även gjort avsättning för återstäl-

lande av Ahla deponi. Kommunen har i 

senaste årsbokslutet totalt uppbokade 

åtagande om 9,4 miljoner kronor. 

Slutteckning beräknas vara genomförd för 

etapp 2 i samband med tillståndets 

upphörande år 2038, inga ytterligare medel 

beräknas behöva avsättas. Beräkningen 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 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. 

 

Kommunens årsbokslut, Laholmshems 

koncernens årsbokslut och Laholms-

buktens VA ABs årsbokslut används som 

underlag för konsolidering av de samman-

ställda koncernräkenskaperna. Interna 

mellanhavande av väsentlig betydelse har 

eliminerats. 

 

Redovisningen omfattar kommunen,  

koncernen Laholmshem AB och Laholms-

buktens VA AB har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell kon-

solidering 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. 

 

Laholmshemskoncernen och Laholms-

buktens VA ABs årsredovisningar är upp-

rättade enligt regelverket K3. Regelverket 

K3 innebär bland annat att bolagens 

anläggningstillgångar skrivs av med kom-

ponentavskrivning. 

 

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. 

 

Kassaflödesanalysen 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt 

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medför in- eller 

utbetalningar.  



RESULTATRÄKNING (Mkr)
Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 359,3 354,2 547,7 460,1

Verksamhetens kostnader 2 -1 775,6 -1 748,1 -1 900,1 -1 785,9

Avskrivningar 3 -50,8 -45,1 -106,8 -94,2

Jämförelsestörande poster 4 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -1 467,1 -1 439,0 -1 459,2 -1 420,0

Skatteintäkter 5 1 046,8 1 039,4 1 046,8 1 039,4

Statligt utjämningsbidrag 6 485,9 394,1 485,9 394,1

Verksamhetens resultat 65,6 -5,5 73,4 13,5

Finansiella intäkter 7 5,2 23,3 2,6 21,1

Finansiella kostnader   8 -3,5 -3,7 -16,3 -15,5

Resultat efter finansiella poster  67,2 14,1 59,6 19,1

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 -1,2 -2,6

Årets resultat   67,2 14,1 58,4 16,5

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)
Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 67,2 14,1 58,4 16,5

Justering för avskrivningar 50,8 45,1 106,8 94,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 12,7 6,4 18,3 10,0

Medel från verksamheten 130,7 65,6 183,5 120,7

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 24,9 8,3 -15,5 64,4

Ökning/minskning expl tillgångar -7,9 -26,2 -7,9 -26,2

Ökning/minskning förråd -1,1 0,3 -1,0 0,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder -11,9 18,4 40,6 -15,1

Ökning/minskning kortfrist placeringar 111,3 -18,5 111,3 -18,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 246,0 47,9 311,0 125,5

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggn tillgångar -101,9 -168,6 -385,2 -395,4

Försäljning av materiella anläggn tillgångar 0,4 6,4 30,1 20,9

Investering i finansiella anläggn tillgångar -3,9 -0,5 -3,4 -0,6

Försäljning av finansiella anläggn tillgångar 3,9 0,0 3,9 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -101,5 -162,7 -354,7 -375,1

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristiga skulder 5,4 9,9 210,4 300,0

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 0,0 155,1 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,4 164,9 210,4 300,0

Årets kassaflöde 149,9 50,1 166,8 50,3

Likvida medel vid årets/periodens början 73,0 22,9 73,8 23,5

Likvida medel vid årets/periodens slut 223,0 73,0 240,6 73,8

Kommunen Koncernen

Kommunen Koncernen



BALANSRÄKNING (Mkr)
Not 2020 2019 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggn. 10 656,1 602,4 2 658,4 2 420,5

Maskiner och inventarier 11 107,7 110,7 139,7 128,6

Finansiella anläggningstillgångar 12 268,3 268,3 26,3 26,8

Summa anläggningstillgångar 1 032,0 981,4 2 824,3 2 575,9

Omsättningstillgångar

Förråd 13 2,4 1,3 3,1 2,1

Fordringar 14 171,7 196,6 177,1 161,6

Exploateringsmark 15 68,386 60,5 68,4 60,5

Kortfristiga placeringar 16 0,0 111,3 0,0 111,3

Kassa och bank 17 223,0 73,0 240,6 73,8

Summa omsättningstillgångar 465,4 442,7 489,1 409,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 497,4 1 424,1 3 313,4 2 985,2

2020 2019 2020 2019

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 18

Årets resultat 67,2 14,1 58,4 16,5

Resultatutjämningsreserv 87,0 65,5 87,0 65,5

Övrigt eget kapital 839,0 846,5 926,0 931,1

Summa eget kapital 993,2 926,0 1 071,4 1 013,1

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 122,0 109,4 122,0 109,4

Andra avsättningar 20 9,4 9,4 23,9 17,7

Summa avsättningar 131,4 118,8 145,9 127,1

Skulder

Långfristiga skulder 21 62,0 56,6 1 713,0 1 502,6

Kortfristiga skulder 22 310,8 322,8 383,1 342,6

Summa skulder 372,9 379,3 2 096,1 1 845,1

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 497,4 1 424,1 3 313,4 2 985,2

Ansvarsförbindelser

Borgensengagemang 23 1 587,5 1 381,6 1 661,0 1 455,1

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna 24 476,4 482,9 476,4 482,9

Övriga förpliktelser 25 3,2 4,3 3,2 4,3

Kommunen Koncernen

Kommunen Koncernen



NOTER

Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2020 2019 2020 2019

Försäljningsmedel 7,4 8,3 7,4 8,3

Taxor och avgifter 156,1 148,6 148,1 148,6

Hyror och arrenden 8,4 3,7 110,1 99,4

Statsbidrag 156,8 149,3 156,8 149,3

Övriga bidrag 2,1 2,9 2,1 2,9

Återbetalning från AFA 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 24,1 33,9 93,3 43,5

Realisationsvinster 3,7 5,3 3,7 5,3

Övriga verksamhetsintäkter 0,7 2,1 26,3 2,7

Summa 359,3 354,2 547,7 460,1

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2020 2019 2020 2019

Personalkostnader 785,4 767,4 849,5 805,2

Sociala avgifter 315,4 304,0 337,1 317,1

Pensionskostnader 89,6 84,4 92,2 87,3

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 5,8 5,2 34,0 39,6

Bränsle, energi och vatten 4,3 4,9 40,7 50,9

Bidrag,transfereringar 54,1 55,0 54,1 55,0

Entreprenad, köp av verks 258,2 254,1 258,2 254,1

Lokal- och markhyror 133,9 122,3 13,9 14,0

Övriga tjänster 35,3 45,2 14,9 45,2

Nedskrivningar fastigheter 0,1 0,2 -0,7 0,2

Nedskrivningar VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar exploateringstillg 0,0 0,0 0,0 0,0

Övr verksamhetskostn 93,6 105,4 206,3 117,3

Summa 1 775,6 1 748,1 1 900,1 1 785,9

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2020 2019 2020 2019

Anläggningar 30,2 27,3 79,3 70,0

Inventarier 20,6 17,8 27,5 24,2

Summa 50,8 45,1 106,8 94,2

Not 4   Jämförelsestörade poster (mkr)

2020 2019 2020 2019

Avsättning Ahla deponi 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 5   Skatteintäkter (mkr)

2020 2019 2020 2019

Preliminär utbet kommunalskatt 1 071,5 1 049,7 1 071,5 1 049,7

Slutavräkning föregående  år -6,2 0,6 -6,2 0,6

Preliminär slutavräkning innevarande år -18,5 -10,9 -18,5 -10,9

Summa 1 046,8 1 039,4 1 046,8 1 039,4

Not 6  Statligt utjämningsbidrag (mkr)

2020 2019 2020 2019

Inkomstutjämning 328,9 317,0 328,9 317,0

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsutjämning 7,4 -18,8 7,4 -18,8

Regleringsbidrag/avgift 26,5 17,9 26,5 17,9

Övriga generella statsbidrag 56,0 14,6 56,0 14,6

   varav extra statsbidrag flyktingverksamhet 7,4 0,0 7,4 0,0

   varav statsbidrag stärka välfärden 6,0 14,3 6,0 14,3

   varav extra tillskott generella statsbidrag 42,6 0,3 42,6 0,3

Utjämning  LSS 1,0 0,8 1,0 0,8

Kommunal fastighetsavgift 66,0 62,6 66,0 62,6

Summa 485,9 394,1 485,9 394,1

Kommunen

Koncernen

Koncernen

KoncernenKommunen

Kommunen Koncernen

Kommunen Koncernen

Kommunen

Kommunen Koncernen



Not 7   Finansiella intäkter (mkr)

2020 2019 2020 2019

Räntor likvida medel 0,0 0,0 0,2 0,3

Avkastning kapitalförvaltning 0,1 0,7 0,1 0,7

Realisationsvinst kapitalförvaltning 0,7 0,0 0,7 0,0

Räntor utlämnade lån 0,5 0,5 0,5 0,4

Borgensavgift 2,8 2,4 0,0 0,0

Utdelning aktier och andelar 0,8 1,7 0,8 1,7

Orealiserade vinster 0,0 17,8 0,0 17,8

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,2 0,1 0,2

Summa 5,2 23,3 2,6 21,1

Not 8   Finansiella kostnader (mkr)

2020 2019 2020 2019

Räntor lån 0,2 0,1 4,9 0,5

Ränteuppräkning pensionsåtaganden 3,1 3,3 3,1 3,3

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,3 8,4 11,7

Summa 3,5 3,7 16,3 15,5

poster (mkr)

2020 2019 2020 2019

Avsättningar pension 12,6 -4,3 12,6 -4,3

Avsättning avveckling paviljong 0,0 0,0 2,6 0,0

Avsättning uppl skatteskuld 0,0 0,0 3,6 0,0

Skatt 0,0 0,0 1,2 2,6

Nedskrivn anl tillgångar 0,1 0,2 2,6 1,7

Omklassificering anlägg.tillg.- omsättningstillg. 0,0 10,5 0,0 10,5

Aktiekapital LBVA AB 0,0 0,0 0,5 0,0

Övrigt, uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 -4,8 -0,5

Summa 12,7 6,4 18,3 10,0

Not 10   Mark, byggnader och tekniska

 anläggningar (mkr)

2020 2019 2020 2019

Anskaffningsvärde 991,5 925,3 3 398,8 3 117,5

Ackumulerade avskrivningar -331,2 -301,5 -731,4 -670,0

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar -4,2 -21,4 -9,0 -27,0

Utgående bokfört värde 656,1 602,4 2 658,4 2 420,5

Ingående bokfört värde 602,4 524,1 2 420,5 2 188,5

Årets: investeringar 84,3 122,7 346,5 333,9

          försäljningar -0,4 -6,4 -30,1 -19,7

          investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

          nedskrivningar -0,1 -0,2 -2,6 -1,7

          avskrivningar -30,2 -27,3 -79,3 -70,0

          övervärde i fastighet 0,0 0,0 0,0 0,0

          omklassificering/överföring 0,0 -10,5 3,3 -10,5

Utgående bokfört värde 656,1 602,4 2 658,4 2 420,5

Not 11   Maskiner och inventarier (mkr)

2020 2019 2020 2019

Anskaffningsvärde 250,4 232,8 309,1 271,3

Ackumulerade avskrivningar -142,6 -122,1 -169,4 -142,7

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 107,7 110,7 139,7 128,6

Ingående bokfört värde 110,7 82,6 128,6 92,5

Årets: investeringar 17,6 45,9 38,7 61,5

          investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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

          avskrivningar -20,6 -17,8 -27,6 -24,2

          nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

          omklassificering/överföring 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 107,7 110,7 139,7 128,6

Kommunen Koncernen

KoncernenKommunen

Kommunen Koncernen

Koncernen
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Not 9   Justering för ej likviditetspåverkande

Kommunen



Not 12   Finansiella anläggningstillgångar (mkr)

2020 2019 2020 2019

Aktier och andelar

Laholmshem AB 55,0 55,0 0,0 0,0

Laholmsbuktens VA AB 0,5 0,5 0,0 0,5

Kommuninvest ekonomisk förening 20,9 17,0 20,9 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 0,0 0,1

Husbyggnadsvaror HBV ekonomisk förening 0,0 0,0 0,4 0,3

Delsumma 78,8 74,9 23,7 20,3

Utlämnade lån

Kommuninvest ekonomisk förerning 0,0 3,9 0,0 3,9

Kommunfastigheter i Laholms AB 186,9 186,9 0,0 0,0

Mellbystrandsföreningen 2,5 2,5 2,5 2,5

Summa 268,3 268,3 26,3 26,8

Not 13   Förråd, lager (mkr)

2020 2019 2020 2019

VVS-lager 0,0 0,0 0,0 0,0

Bränslelager 0,0 0,0 0,7 0,8

Lager, Gata och VA 0,8 0,7 0,8 0,7

Fordon 1,4 0,5 1,4 0,5

Lager Servcenter 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 2,4 1,3 3,1 2,1

Not 14   Fordringar (mkr)

2020 2019 2020 2019

Statsbidrag 5,4 12,8 5,4 12,8

Kundfordringar 14,7 20,3 17,5 16,5

Kommunalskatt 2,6 0,0 2,6 0,0

Kommunal fastighetsavgift 64,5 59,6 64,5 59,6

Kortfristig utlåning koncernbolag 3,7 30,3 3,7 0,0

Ersättning för mervärdesskatt 17,8 16,4 17,8 16,4

Momsjämkningsfordran 0,0 0,0 13,3 19,2

Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 61,8 56,1 40,1 32,7

Övrigt 1,1 1,1 12,2 4,4

Summa 171,7 196,6 177,1 161,6

Not 15   Exploateringsmark (mkr)

2020 2019 2020 2019

Industriområde

Mellby industriområde etapp 1 6,4 6,9 6,4 6,9

Mellby industriområde etapp 2 22,0 10,9 22,0 10,9

Mellbystrand centrum 7,6 7,5 7,6 7,5

Handelsplats Ängstorp 4,5 4,4 4,5 4,4

Nyby industriområde 20,7 24,7 20,7 24,7

Veinge industriområde 0,0 0,3 0,0 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 0,0 0,0 0,0

Delsumma 61,3 54,7 61,3 54,7

Bostadsområde

Örelidsområdet, etapp 2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Veinge Äringsvägen 0,1 0,1 0,1 0,1

Veinge öster 0,1 0,1 0,1 0,1

Östra Nyby 5,4 5,1 5,4 5,1

Våxtorp Östra 0,7 0,5 0,7 0,5

Glänningesjö bostadsområde 0,0 -0,9 0,0 -0,9

Ysby 0,7 1,2 0,7 1,2

Haga, Skottorp 0,0 0,0

Delsumma 7,1 5,8 7,1 5,8

Summa 68,4 60,5 68,4 60,5

Koncernen
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(pensionsförvaltning)

2020 2019 2020 2019

Verkligt värde

Handelsbanken Fonder 0,0 47,7 0,0 47,7

Robur Fonder 0,0 63,6 0,0 63,6

Summa 0,0 111,3 0,0 111,3

Not 17   Kassa och bank (mkr)

2020 2019 2020 2019

Kassa 0,1 0,1 0,1 0,1

Plusgiro 0,3 0,0 0,3 0,0

Bank 222,6 73,0 240,3 73,8

Summa 223,0 73,0 240,6 73,8

Not 18   Eget kapital (mkr)

Ingående eget kapital 926,0 912,0 1 013,0 996,6

Årets resultat 67,2 14,1 58,5 16,5

Justeringar eget kapital, ändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering EK värdering verkligt värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering EK, återföring uppskrivning Kommuninv 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående eget kapital 993,2 926,0 1 071,5 1 013,0

   därav resultatutjämningsreserv 87,0 65,5 87,0 65,5

Not 19   Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser (mkr)

2020 2019 2020 2019

Förmånsbestämd/kompletteringspension 83,0 71,5 83,0 71,5

Pension till efterlevande 2,3 1,9 2,3 1,9

PA-KL pensioner 10,0 11,2 10,0 11,2

Särskild avtal/ålderspension 0,7 1,1 0,7 1,1

Visstidspensioner 2,1 2,4 2,1 2,4

Summa pensioner 98,1 88,0 98,1 88,0

Löneskatt 23,8 21,4 23,8 21,4

Summa avsatt till pensioner 122,0 109,4 122,0 109,4

Antal visstidsförordnande/visstidspensioner

     Förtroendevalda 2 2 2 2

     Tjänstemän 0 0 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 109,4 100,7 109,4 100,7

Nya förpliktelser under året 13,6 10,1 13,6 10,1

     varav:

     Nyintjänad pension 11,5 4,6 11,5 4,6

     Ränte- och basbeloppsuppräkning    2,5 2,6 2,5 2,6

     Sänkt diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Pension till efterlevande 1,9 0,6 1,9 0,6

     Övrig post -2,2 2,2 -2,2 2,2

Årets utbetalningar -3,5 -3,1 -3,5 -3,1

Förändring av löneskatt 2,5 1,7 2,5 1,7

Summa avsatt till pensioner 122,0 109,4 122,0 109,4

Not 16   Kortfrist placeringar (mkr)

KoncernenKommunen

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen



Not 20   Andra avsättning (mkr)

Återställning Ahla deponi 2020 2019 2020 2019

Ingående avsättning 9,4 22,4 9,4 22,4

Reglering sluttäckning Ahla deponi etapp 1 0,0 -12,5 0,0 -12,5

Reglering sluttäckning Ahla deponi etapp 2 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma andra avsättningar 9,4 9,4 9,4 9,4

Avättningen ska täcka kostnaden för den andra 

etappen av Ahla deponi.

Övrig avsättning återställande paviljonger 0,0 0,0 2,6 0,0

Upplupen skatteskuld 0,0 0,0 11,9 8,3

Summa andra avsättningar 9,4 9,4 23,9 17,7

Not 21   Långfristiga skulder (mkr)

2020 2019 2020 2019

Lån Kommuninvest 0,0 0,0 1 562,0 1 357,0

Lån övriga kreditinstitut 0,0 0,0 60,0 60,0

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 29,0 29,0

Delsumma 0,0 0,0 1 651,0 1 446,0

Investeringsbidrag

Ingående investeringsbidrag 5,5 0,0 5,5 0,0

Erhållna investeringsbidrag under året 2,894 5,8 2,9 5,8

Upplösta investeringbidrag under året -1,9 -0,3 -1,9 -0,3

Delsumma 6,5 5,5 6,5 5,5

Anslutningsavgifter VA

Ingående avsättning 51,1 46,7 51,1 46,7

Årets förutbetalda intäkter 4,4 4,4 4,4 4,4

Delsumma 55,5 51,1 55,5 51,1

Summa 62,0 56,6 1 713,0 1 502,6

Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp 

periodiseras över den beräknade nyttjandeperioden

för anläggningstillgångarna (33år). 

Not 22  Kortfristiga skulder (mkr)

2020 2019 2020 2019

Leverantörsskulder 37,5 70,4 77,0 61,0

Källskatt 18,8 16,4 19,7 17,2

Arbetsgivaravgift 21,6 19,2 22,7 20,1

Mervärdesskatt 0,0 0,3 0,3 1,6

Semesterskuld 47,4 43,2 50,9 46,3

Ferielön lärarpersonal 14,2 14,0 14,2 14,0

Pensionskostn individuell del 33,3 32,9 33,3 32,9

Löneskatt pensionskostnad individuell del 8,0 10,9 8,3 11,6

Kortfristig skuld koncernbolag 6,6 0,0 0,0 0,1

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 27,0 33,7 52,6 56,0

Slutavräkning skatteintäkter 17,1 0,9 17,1 0,9

Prognos skatteintäkter 18,5 10,9 18,5 10,9

Överuttag VA-kollektivet 33,4 36,9 33,4 36,9

Tillfälligt statsbidrag flyktningverksamhet förutbet. 16,2 20,7 16,2 20,7

Övriga kortfristiga skulder 11,4 12,1 18,9 12,1

Summa 310,8 322,8 383,1 342,6

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Koncernen



Not 23 Borgensengagemang (mkr)

2020 2019 2020 2019

Kommunalt förlustansvar Egna hem 0,0 0,0 0,0 0,0

Lån Laholmshem AB 787,0 687,0 787,0 687,0

Lån Kommunfastigheter i Laholm AB 670,0 670,0 670,0 670,0

Lån Fastighets AB Klarabäck i Laholm 105,0 0,0 105,0 0,0

Bostadslån Riksbyggen 18,1 18,5 18,1 18,5

Lån ideella föreningar 1,6 1,7 1,6 1,7

Lån lokalägande föreningar 5,8 4,4 5,8 4,4

Övr borgensförpliktelser 0,0 0,0 73,5 73,5

Summa 1 587,5 1 381,6 1 661,0 1 455,1

Not 24 Pensionsförpliktelser (mkr)

2020 2019 2020 2019

Avsättning för pensioner 122,0 109,4 122,0 109,4

Ansvarsförbindelser/pensionsförpliktelser 476,4 498,0 476,4 498,0

Totala pensionsförpliktelser 598,4 607,4 598,4 607,4

Finansiella placeringar (verkligt värde) 0,0 111,3 0,0 111,3

Återlånade medel 598,4 386,7 598,4 386,7

Marknadsvärde finansiell placering

Räntebärande värdepapper 0,0 42,3 0,0 42,3

Svenska aktier 0,0 47,9 0,0 47,9

Utländska aktier 0,0 21,1 0,0 21,1

Summa 0,0 111,3 0,0 111,3

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

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 2020-12-31 

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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och 

totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 719 667 084 

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 794 559 188 kronor.

Kommunen

Koncernen



Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

2020 2019 2020 2019

Ingående saldo 388,6 403,4 388,6 403,4

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteuppräkning 2,6 2,6 2,6 2,6

Basbeloppsuppräkning 9,3 10,0 9,3 10,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Pensionsutbetalningar -23,0 -23,0 -23,0 -23,0

Övrigt 5,9 -4,2 5,9 -4,2

Delsumma 383,4 388,6 383,4 388,6

Löneskatt 93,0 94,3 93,0 94,3

Summa 476,4 482,9 476,4 482,9

Aktualiseringsgrad 99% 98% 99% 98%

Förtroendevalda på heltid och deltid

Not 25 Övriga förpliktelser

Finansiell leasing - Framtida förplikelser (mkr) 2020 2019 2020 2019

Fordon

Inom ett år 1,9 2,3 1,9 2,3

senare än ett år men inom fem år 1,3 2,0 1,3 2,0

senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 3,2 4,3 3,2 4,3

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 2020-12-31 till 7 personer

Kommunen



Driftredovisning 
 

Allmänt om driftredovisningen 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår 

resultatet till ett överskott om 11,5 miljoner 

kronor. Motsvarande avvikelse vid budget-

uppföljning två 2020 uppgick till budgetun-

derskott om 24,7 miljoner kronor. Nedan vi-

sas respektive nämnds nettoresultat.  

 

Mkr 

Kommunfullmäktige  +0,3 

Kommunstyrelse  +14,9 

Kommunstyrelse VA-verksamhet +0,0 

Kommunstyrelse avfallsverksamhet +0,0 

Kultur- och utvecklingsnämnden +3,9 

Miljö- och byggnadsnämnden +4,1 

Barn- och ungdomsnämnden +4,3 

Socialnämnden -16,1 

Revisionen  0,1 

   

Totalt  +11,5 

 

I delårsrapporten visade nämnderna och 

styrelsen ett budgetunderskott på totalt 24,7 

miljoner kronor. Underskottet inbegrepp 

dock merkostnader för coronahanteringen 

inom socialnämnden med 15,5 miljoner 

kronor samt reglerade sjuklönekostnader 

om 4,5 miljoner kronor. Exkluderas dessa 

poster uppgick prognosens underskott till 

4,7 miljoner kronor. 2019 års underskott 

uppgick till 21,6 miljoner kronor. 

 

Nedan redovisas kortfattat respektive 

nämnds kommentarer och prognos. 

 
Kommunfullmäktige 
Verksamheten består av kostnader för kom-

munfullmäktige och stöd till de politiska 

partierna. Under året hade fullmäktige nio 

sammanträden. Coronapandemin har krävt 

ett förändrat arbetssätt för fullmäktige.  

 

Folkhälsomyndighetens rekommendation 

till personer över 70 år innebar att fullmäk-

tige inte kunde genomföras med full besätt-

ning mellan mars och september. Till no-

vembersammanträdet hade en godtagbar 

teknisk lösning ordnats så att ledamöterna 

kunde delta i sammanträdet på distans. 

 

 

 

 

Fullmäktige beslutar årligen om ekono-

miskt bidrag (partistöd) till de politiska par-

tier som är representerade i fullmäktige. 

Under innevarande mandatperiod har elva 

partier representerats i fullmäktige. Parti-

stödet omfattar dels ett grundstöd som ut-

ges till varje parti, dels ett mandatstöd för 

varje ledamotsplats som partierna har i full-

mäktige. Grundstödet har under 2020 upp-

gått till 23 650 kronor och mandatstödet till 

samma belopp. 

 

Årets ekonomiska utfall ligger under bud-

get med god marginal. Detta beror framför 

allt på färre sammanträden. Kostnaderna 

för resor och konferenser har dessutom va-

rit minimala. 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter, som be-

står av tre delar: kommunledningskontoret, 

servicekontoret och räddningstjänsten pre-

senterar ett resultat vid årets slut om totalt 

+14,9 miljoner kronor. 2019 uppgick det 

till +2,5 miljoner kronor. 

 

I delårsuppföljningen som gjordes efter au-

gusti månad, förutsågs kommunstyrelsen 

gå med cirka 7,5 miljoner kronor i över-

skott. När 2020 har passerat kan vi konsta-

tera att överskottet blev drygt dubbelt så 

stort, närmare 15 miljoner kronor. Tenden-

sen har varit tydlig under hela året men för-

stärktes under hösten. 

 

Under året har kommunstyrelsen arbetat 

fram olika förslag på åtgärder som kom-

munfullmäktige sedan beslutat om. Åtgär-

derna som genomförts är för att mildra ef-

fekterna på kommunen och kommunens 

näringsliv och näringsidkare. 

 

Ett initiativ som kommunstyrelsen tog un-

der våren var åtgärder för att mildra konse-

kvenserna av pandemin. I april beslutade 

kommunstyrelsen att anpassa kommunens 

sotning och brandskydds-kontroll. Avgif-

ten för uteservering sattes ned till 0 kr per 

kvadratmeter för att underlätta för restau-

rangnäringen. 



Då de lokalägande föreningarna i kommu-

nen i princip tappade alla inkomster till 

följd av Folkhälsomyndighetens rekom-

mendationer, lämnade kommunstyrelsen 

förslag till kommunfullmäktige om att be-

vilja amorteringsfrihet för ideella före-

ningar och bygdegårdsföreningar för lån 

med kommunal borgen. 

 

Under våren rapporterade flera av kommu-

nens handlare om kraftigt minskade intäk-

ter till följd av coronarestriktionerna. Kom-

munstyrelsen har, för att stödja näringslivet 

i kommunen, delat ut presentkort till nästan 

alla anställda om totalt 1 450 kr per an-

ställd, 150 kr under våren och 1 300 kr till 

jul. Totalt har kommunen satsat 3,7 miljo-

ner kronor   under 2020. 

 

Kommunledningskontoret 

Överskottet beror till stor del på vakanser 

inom flera av kommunledningskontorets 

enheter såsom personal, kansli, ekonomi 

och planering.  

 

Inom kommunledningskontoret har det va-

rit minimalt med deltagande på kurser och 

konferenser under året. I samband med 

mindre resande har det gett större effekter 

på budgeten än vad som prognostiserats. 

Överskottet inom kommunledningskon-

toret uppgår till 4,2 miljoner kronor. 

 

Det stod tidigt klart att pågående pandemi 

påverkat kostnaderna för färdtjänst. Budge-

ten förstärktes inför 2020 för att möta de 

senaste årens kostnadsökningar, men den 

kraftiga minskningen av resandet innebar 

till slut ett överskott på närmare 2,4 miljo-

ner kronor. 

 

Andra delar där överskott uppkommit är 

inom kommunens markreserv som har haft 

såväl lägre kostnader som högre arrendein-

täkter än budgeterat, mycket kopplat till 

förvärvet i Ahla under 2019. Kommunsty-

relsen hanterar en del anslag som är gemen-

samma för hela kommunen. Av dessa har 

anslagen för måluppfyllelse och marknads-

föring utnyttjats betydligt mindre än plane-

rat. Totalt överskott inom målområden och 

marknadsföring uppgår till 1,2 miljoner 

kronor. 

Servicekontoret 

Driftenheten inom servicekontoret kan se 

tillbaka på ett ovanligt milt och snöfattigt 

2020. Kostnaderna för vinterväghållning 

var de lägsta på åtskilliga år. I förra progno-

sen aviserades ett överskott på de enskilda 

vägarna. Detta har blivit betydligt större än 

i prognosen, närmare 4,8 miljoner kronor. I 

inledningen på året var ett par tjänster va-

kanta, vilket fördröjde en del åtgärder. Mål-

sättningen är att överlåta driftsansvaret till 

vägföreningarna, men man har varit försik-

tig med åtgärder om det råder osäkerhet om 

föreningarnas möjlighet att sköta väghåll-

ningen. Driftenhetens områden kopplade 

till gator och vägar har genererat överskott 

om 5,5 miljoner kronor under 2020. 

 

Andra delar inom servicekontoret som 

skötsel av stranden, hanteringen av offent-

liga toaletter samt skötsel och underhåll av 

lekplatser har alla medfört avvikelser. To-

talt uppgår överskotten till 0,9 miljoner 

kronor. 

 

Kostorganisationen har under 2020 varit 

extremt påverkade av coronapandemin. Re-

staurangerna på särskilda boende har till 

stora delar varit stängda vilket har medfört 

kraftigt reducerade intäkter. Kostorganisat-

ionen har också i samband med bokslutet 

reglerat ersättningarna från beställande in-

terna enheter som exempelvis skolor och 

förskolor på grund av färre levererade port-

ioner vilket också medför lägre intäkter. 

Färre levererade portioner innebär dock be-

tydligt lägre livsmedelskostnader. Kostor-

ganisationen har också arbetat aktivt med 

sina personalkostnader för att mildra effek-

terna och kostnadsläget. 

 

Räddningstjänsten 

Inom verksamhetens område har färre ex-

terna utbildningar levererats och tillsyns-

verksamheten har inte kunnat bedrivas som 

den brukar. Detta har medfört lägre intäkter 

till verksamheten vilket har vägts upp med 

att erhållna bidrag från MSB, myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, översti-

get den budgeterade nivån. 

 

 

 



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. Inför 2020 bildades 

driftbolaget Laholmsbuktens VA AB med 

sätet i Halmstad, Halmstad kommun och 

Laholms kommun är hälftenägare till bola-

get. Huvuddelen av Laholms kostnader för 

drift och investeringar faktureras från drift-

bolaget.  

 

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. 

Verksamheten har gått med förlust under 

2020 med cirka 3,5 miljoner kronor. För-

lusten täcks av tidigare års överskott. 

Överuttaget uppgår efter 2020 års reglering 

till 33,4 miljoner kronor.  

 

Orsaken till resultatet är att kostnaderna har 

blivit högre än budgeterat och högre än fö-

regående år. Vattenprocessen har krävt 

mycket underhållsarbeten av dricksvatten-

ledningsnäten, främst i form av spolning av 

ledningar. Ett antal utredningar som påver-

kat kostnaderna har genomförts under året. 

Bland annat gällande ledningsförnyelse, di-

gitalisering och framtagande av VA-plan. 

 

Verksamheten är budgeterad med 0-resul-

tat. Kapitalkostnaderna, i form av räntor 

och avskrivningar, har blivit ungefär 1,0 

miljoner kronor högre än budgeterat på 

grund av tidigare investeringsvolymer. 

Samtidigt har både intäkter och kostnader  

blivit 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 underuttag tagits ut från VA-

kollektivet motsvarande 3,5 miljoner kro-

nor. 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen avfallsverksamhet 
Avfallsverksamheten redovisar ett under-

skott om -4,3 miljoner kronor. Verksam-

heten var planerad att gå minus ungefär 2,0 

miljoner kronor. 

 

Avfallstaxan har de senaste åren haft en år-

lig höjning på mellan fem och åtta procent. 

Höjningarna har medfört att verksamheten 

har haft råd att genomföra stora föränd-

ringar i verksamheten såsom att införa fler-

fackshantering samt utbyggnad av Ahla de-

poni inklusive en omlastningsstation för 

flerfackhanteringen.  

 

Att 2020 gått med ett större underskott än 

vad som beräknats är kopplat till ovan om 

stora investeringar samt att i princip alla 

kostnaderna har ökat. Avfallskollektivet 

har får betala mer för att få avfall hämtat 

dessutom har kostnaden för hushållsavfal-

len ökat. 

 

Avfallskollektivet är efter 2020 års bokslut 

skyldiga skattekollektivet cirka 2,3 miljo-

ner kronor.  

 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Sammantaget genererar kultur- och ut-

vecklingsnämnden ett resultat om +3,9 

miljoner kronor för 2020. 2019 års över-

skott uppgick till 3,0 miljoner kronor. 

 

Nämndens kostnader minskade under året i 

förhållande till föregående år. Kostnaderna 

hamnade 5,0 miljoner kronor över budget 

2020. Även intäkterna minskade i förhål-

lande till föregående år men var mer än 

budget 2020 med 8,9 miljoner kronor. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhet har påverkats i stora drag av coro-

napandemin. Fjärrundervisning har bedri-

vits inom gymnasie-, kulturskola och vux-

enutbildningsverksamheterna. Inom kul-

tur- och fritids verksamhetsområden har 

anpassningar fått göras med folksamlingar 

kopplade till kulturaktiviteter och anlägg-

ningarnas öppettider.  

 

 



Trots ovan påverkan har verksamheten le-

vererat ett överskott om 3,9 miljoner kro-

nor. Avdelning utbildning och avdelningen 

arbetsmarknad genererade ett överskott 

medan avdelningen kultur- och fritid gene-

rerade ett underskott. Med anledning av 

den globala pandemins negativa effekter på 

föreningarnas verksamhet och ekonomi 

fattade nämnden under hösten beslut om att 

inrätta en pandemifond motsvarande 1 000 

tkr. Ytterligare ett beslut fattades under se-

nare delen av hösten om att förstärka stödet 

till föreningslivet och omfattade utbetal-

ning om 294 tkr i utökat övrigt bidrag. 

 

Avdelningen kultur och fritid genererade 

under året ett underskott om 1,6 miljoner 

kronor varav 1,0 miljoner kronor är hänför-

liga till ovan nämnda fond. Kultur- och tur-

ismdelen genererade under året ett under-

skott om 0,6 miljoner kronor. Intäktsbort-

fall inom evenemang och arrangemang har 

påverkat avdelningens finansiering under 

året. 

 

Avdelning arbetsmarknad och enheten 

KUN gemensamt genererade ett överskott 

om 1,0 miljoner kronor. Avdelning utbild-

ning genererar nämndens största avvikelse 

om 5,2 miljoner kronor. Gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan uppvisar ett över-

skott om 2,7 miljoner kronor. Vuxenutbild-

ningen har under året genererat 2,2 miljo-

ner kronor i överskott främst genom mer 

statliga bidrag. Bidraget har ökat med 2,4 

miljoner i förhållande till budgeterad nivå. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden redovisar ett nettobudgetöver-

skott om 4,3 miljoner kronor. Barn- och 

ungdomsnämndens resultat har de senaste 

fem åren varit negativt och största anled-

ningen till detta är ökningen av antalet barn 

och elever i nämndens verksamheter, dvs 

volymförändringar. 2019 års resultat upp-

gick till minus 14,8 miljoner kronor. 

 

Förskoleverksamheten inklusive familje-

daghem resulterade i ett underskott om 1,8 

miljoner kronor gällande skolpeng. Under-

skottet beror på en allt större andel barn i 

fristående förskolor i förhållande till kom-

munens enheter. 

 

Skolblocket med grundskola, förskole-

klass, fritids och grundsärskola har genere-

rat ett överskott om 4,8 miljoner kronor. 

Överskottet har uppkommit för att nämn-

den erhållit kompensation för fler elever än 

vad som funnits i verksamheten under året. 

 

Volymkompensationen under 2020 gäl-

lande förskoleverksamhet och grundskole-

verksamhet har medfört ett överskott om 

6,8 miljoner kronor för barn i egen regi. 

Motsvarande siffra för barn i extern regi 

uppgår till -7,0 miljoner kronor. Totalt 

inom förskola och grundskola uppvisar 

nämnden ett underskott om 0,2 miljoner 

kronor gällande volymer/barntal. 

 

Skolskjutsar och taxiresor för skolungdo-

marna har genererat ett underskott om 2,2 

miljoner kronor. Underskottet är kopplat 

till resorna för barnen i grundsärskolan. 

Skolbusskostnaderna stämde ganska väl 

för nämnden då de erhållit kompensation 

med 1,0 miljoner kronor under 2020. 

 

Elevhälsa inom skolkontoret redovisar ett 

överskott om 1,6 miljoner kronor. Över-

skottet kan kopplas till vakanta tjänster 

inom fler områden. 

 

Nämnden har också under året granskat av-

gifterna inom förskola och fritidshem vil-

ket resulterat i korrigeringar på 1,7 miljo-

ner kronor. Avgifterna har retroaktivt kor-

rigerats mot föräldrarnas inkomstuppgifter. 

Under 2020  kontrollerades inkomsterna 

för 2018.  
 

Socialnämnden 
Socialnämndens totala budgetunderskott 

för 2020 landar på – 16,1 miljoner kronor. 

Utfallet av intäkter 2020 blev högre än 

budget 26,5 miljoner kronor, främst pga 

statsbidragen för merkostnaderna kopplade 

till corona. Kostnaderna blev högre än bud-

geterat, 42,6 miljoner kronor, främst inom 

äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd. 

 

Nämnden har under året erhållit en statlig 

ersättning om 20,0 miljoner kronor för 

merkostnader inom vården på grund av co-

ronapandemin. Ersättningen var för ökade 



kostnader inom provtagning, smittskydd 

och personal inom området för äldre och 

funktionsnedsatta. 

 

Då medarbetarna inte kunnat ta semester i 

samma utsträckning som under vanliga år 

har semesterlöneskulden ökat för nämnden 

med 2,5 miljoner kronor. 

 

Sjuklönekostnaden har ökat med 3,0 miljo-

ner kronor för nämnden jämfört med året 

innan. Nämnden har fått central kompen-

sation med 2,2 miljoner kronor för detta 

vilket medför en negativ nettokostnad om 

0,8 miljoner kronor. 

 

Vårdtyngden har ökat sedan den började 

mätas år 2019. Detta har påverkat äldre-

omsorgen som visar ett underskott med 

16,6 miljoner kronor. 

 

Lss verksamheten samt personer med 

funktionsnedsättningar redovisar ett över-

skott på närmare 10,7 miljoner kronor.  

 

Nämndens ansvarsområden inom individ 

och familjeomsorgen har ökade kostnader. 

Problematiken i samhället med ohälsa och 

problem inom olika familjesituationer har 

medfört bekymmersamma kostnads-ök-

ningar. Stora underskott återfinns i verk-

samheten. Försörjnings-stödet har 1,0 mil-

joner lägre kostnader än föregående år. 

Nämnden hade budgeterat en reducering 

om närmar 5,7 miljoner kronor vilket såle-

des inte har inträffat. För-sörjningsstödet är 

under året back med 4,7miljoner kronor 

jämfört med nämndens förhoppning för 

året. 

 

Socialkontorets mottagning, handläggning 

och utredning följer det nationella läget 

med fortsatt högt antal anmälningar på ut-

redningssidan för barn och unga.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämnden redovisar ett resultat om + 4,2 

miljoner kronor. Föregående år uppvisade 

nämnden ett överskott om 0,8 miljoner kro-

nor. 

 

Kostnaderna för året blev lägre än budge-

terat främst med anledning av lägre utbild-

ningskostnader, vakanta tjänster och för-

äldraledigheter samt framför allt att kostna-

derna för bostadsanpassning blivit lägre. 

Överskottet uppgår till 3,0 miljoner kronor 

på kostnadssidan.  

 

Intäkterna blev 1,2 miljoner kronor högre 

än budgeterat. Att intäkterna blev högre 

förklaras genom ökade avgifter inom bygg, 

mät och utsättning.  

 

Inom miljökontoret minskade intäkterna 

med nära 0,4 miljoner kronor. Samtidigt 

hade kontoret minskade kostnader om när-

mare 0,6 miljoner kronor gällande perso-

nal. 

 

Kontoret har även erhållit kompensation 

från staten för trängselkontroller med tanke 

på coronapandemin. 

 

Laholmshems bolagskoncern. 
Bolagskoncernens rörelsekostnader har un-

der året ökat med 16,3 miljoner kronor 

jämfört med 2019. Ökningen motsvarar 6,9 

procent.  

 

Driftkostnaderna har sjunkit med 5,0 mil-

joner kronor mellan åren. Avskriv-ningar 

och nedskrivningar av anläggnings-till-

gångar har gjorts med hela 6,2 miljoner 

kronor. 

 

Övriga rörelsekostnader har ökat med 14,6 

miljoner kronor men där ingår en utrange-

ringspost för tidigare Solgården i Våxtorp 

med 13,6 miljoner kronor. 

 

Utrangeringsposten påverkar koncernens 

rörelseresultat som minskat från +19,0 mil-

joner kronor 2019 till +7,9 miljoner kronor 

för 2020. Utrangeringsposten medför 

också att resultatet inklusive finansiella 

poster är negativt. Finansnettot uppgår till 

minus 15,4 miljoner kronor för 2020 vilket 

föranleder ett resultat före skatt som är ne-

gativt med 7,5 miljoner kronor.  

 

Laholmshem ABs rörelsekostnader har 

ökat till 137,8 miljoner kronor jämfört med 

119,7 miljoner kronor för 2019. Ökningen 



motsvarar 15,1 procent. Avskrivningspos-

terna har ökat med 2,4 miljoner kronor. In-

täkterna för bolaget har ökat med 4,8 mil-

joner kronor. 

 

Kommunfastigheter i Laholm ABs rörelse-

kostnader har sjunkit med 1,0 miljoner kro-

nor mellan 2020 och 2019. Räntekostna-

derna för bolagets finansiering har ökat 

med 0,9 miljoner kronor. Intäkterna för bo-

laget har ökat med 1,1 miljoner kronor. 

Merparten av bolagets intäkter kommer 

från hyresdebiteringar mot kommunen. 

 

Samägt bolag. Laholmsbuktens VA 
AB 
Intäkterna för 2020 är högre än för 2019. 

Orsaken är att driftbolaget förskottsfaktu-

rerat såväl drift- som investeringskostnader 

enligt en förut bestämd schablonberäkning. 

Varje efterföljande månad justeras det in-

betalda beloppet. 

Kostnaderna för respektive processer lig-

ger generellt något högre än året innan. 

Gällande vattenprocessen beror det på mer 

underhållsarbete än beräknat gällande be-

fintliga dagvattenledningar i nätet. Under-

hållet består i fler spolningar av ledning-

arna.  

 

Den ökade kostnadsutveckling för spillvat-

ten kan hänföras till rivnings kostnaderna 

för det tidigare reningsverket på Hedhuset 

i Skummeslövsstrand. Den gemensamma 

delen beror till stora delar på ökade utred-

ningskostnader gällande exempelvis led-

ningsförnyelse, vatten, färdplan kring digi-

talisering i verksamheten samt framta-

gande av VA-plan.  

 

 

 



Driftredovisning

Verksamhet Utfall Budget- Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget-

Netto avvikelse Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse

2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 1 527 -171 1100 834 834 266

Stöd till politisk verksamhet 1 209 -79 1230 1 230 1 230 0

Summa Kommunfullmäktige 2 736 -250 2 330 2 064 0 2 064 266

Därav tilläggsbudgeterat 40

Kommunstyrelse
Skattefinansierad verksamhet

Nämnds- och styrelseverksamhet 4 033 -630 3 352 2 629 2 629 723

Övrig politisk verksamhet 2 870 128 2 668 2 710 2 710 -42

Överförmynderi 2 075 -72 2 003 1 985 1 985 18

Gem administration 56 488 6 648 64 206 64 563 5 100 59 463 4 743

Kommunförsäkring 1 210 90 1 230 1 326 1 326 -96

Marknadsföring, varumärke 947 403 1 050 517 2 515 535

Bredband 1 869 81 1 950 1 862 1 862 88

Intern Service administr. 1 098 1 104 74 1 654 56 1 598 -1 524

Kostverksamhet 306 -306 2 715 7 749 7 882 -134 2 849

Stadshuscafeteria 858 1 379 671 338 332 47

Transport/verkstad 21 617 607 13 763 13 781 -18 625

Kontorsservice 2 350 -212 2 096 5 771 3 764 2 007 89

Medborgarservice 2 089 77 2 160 2 294 209 2 084 76

Näringslivsfrämjande åtgärder 618 287 597 520 520 78

Lokalförsörjning 127 -127 0 4 846 4 145 701 -701

Lokaler 10 415 -3 721 6 738 8 613 918 7 695 -957

Allmän markreserv 478 536 739 2 703 2 534 169 570

Övrig fysisk och teknisk planering 1 056 -157 537 3 501 2 807 694 -157

Kalkning 157 -95 62 2 036 2 003 33 29

Färdtjänst 12 822 -1 409 13 213 10 826 10 826 2 387

Driftsenhet administration 3 101 -46 3 010 5 048 1 562 3 486 -476

Gator och vägar 24 915 -378 27 732 36 209 16 502 19 707 8 025

Offentlig miljö 10 346 -721 9 817 13 814 1 390 12 424 -2 607

Räddningstjänst 22 563 404 23 830 27 021 3 750 23 271 559

Summa skattefinansierad verks 162 812 2 502 170 765 222 628 66 744 155 884 14 881

Därav tilläggsbudgeterat 6 045

Kommunstyrelsen Avfallsverksamhet

Avfallshantering 0 0 0 58 593 58 593 0 0

Summa avgiftsfinansierad verks 0 0 58 593 58 593 0 0

Därav tilläggsbudgeterat

Kommunstyrelsen VA-verksamhet

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 0 36 922 36 922 0 0

Summa avgiftsfinansierad verks 0 0 36 922 36 922 0 0

Summa Kommunstyrelse 162 812 2 502 170 765 318 143 162 259 155 884 14 881

Därav tilläggsbudgeterat



Verksamhet Utfall Budget- Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget-

Netto avvikelse Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse

2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

Kultur- o utvecklingsnämnd
Nämnds- och styrelseverksamhet 992 158 910 757 757 153

Gem administration 12 911 1 655 10 819 11 195 -18 11 213 -394

Destinationsutveckling 739 207 851 822,7 38 785 66

Turistverksamhet 1 691 -75 1 617 1 610 117 1 493 124

Allm fritidsverksamhet 6 936 -528 4 460 5 762 15 5 747 -1 287

Kulturstöd 848 -20 949 939 939 10

Allm kulturverksamhet 3 966 -434 3 552 4 181 304 3 877 -325

Museiverksamhet 2 464 -330 2 741 4 358 1173 3 185 -444

Bibliotek 11 234 -107 11 365 12 862 1 564 11 298 67

Kulturskola 6 276 24 6 156 8 075 1641 6 434 -278

Idrotts- och fritidsanläggningar 15 101 387 15 543 24 355 8 756 15 599 -56

Fritidsgårdar 6 264 -111 5 567 5 372 71 5 301 266

Gymnasieskola 103 304 -1 875 107 145 111 544 6 501 105 043 2 102

Gymnasiesärskola 11 142 489 11 600 11 472 433 11 039 561

Vuxenutbildning 10 832 -646 12 239 19 247 9 253 9 994 2 245

SFI 7 404 -345 6 241 8 496 2 237 6 259 -18

Daglig verksamhet 11 745 1 336 13 334 14 998 2203 12 795 539

Flyktingverksamhet -492 492 116 1 676 1 506 170 -54

Arbetsmarknadsåtgärder 13 751 2 735 19 720 33 565 14 469 19 096 624

Summa Kultur-o utvecklingsnämnd 227 108 3 012 234 925 281 287 50 262 231 024 3 901

Därav tilläggsbudgeterat 3 085

Barn- o ungdomsnämnd  

Nämnds- och styrelseverksamhet 797 83 920 741 741 179

Gem administration 8 683 -642 8989 7 815 -85 7 900 1 089

Barnomsorg 191 147 -11 054 197076 232 214 31 475 200 739 -3 663

Grundskola 303 538 -926 328726 352 572 33 230 319 343 9 384

Grundsärskola 15 106 -1 693 12599 17 013 1 724 15 289 -2 690

Gymnasiesärskola 0 0 165 6 678 6 513 165 0

Summa Barn- o ungdomsnämnd 519 271 -14 232 548 475 617 033 72 857 544 177 4 299

Därav tilläggsbudgeterat 13 725

Socialnämnd
Nämnds- och styrelseverksamhet 1 010 -27 1006 870 870 136

Gem administration 22 152 1 993 25823 24 335 2023 22 312 3 511

Öppen förskola 2 299 163 2170 2 016 113 1 903 267

Vård och omsorg, äldreomsorg 274 468 -13 832 270029 355 559 68 902 286 657 -16 628

Insatser enligt LSS/LASS 111 433 -3 141 111481 131 900 26 809 105 091 6 390

Insatser til funktionsnedsatta 21 038 3 655 24870 22 281 1 776 20 505 4 365

Individ- och familjeomsorg 51 073 5 619 60120 63 954 1 113 62 841 -2 721

Ekonomiskt bistånd 29 571 -3 963 23878 30 096 1 550 28 546 -4 668

Flyktingverksamhet -1 854 -3 740 -1477 8 864 3 614 5 250 -6 727

Summa Socialnämnd 511 190 -13 273 517 900 639 875 105 900 533 975 -16 075

Därav tilläggsbudgeterat 10 840



Verksamhet Utfall Budget- Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget-

Netto avvikelse Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse

2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

Miljö-o byggnadsnämnd
Nämnds- och styrelseverksamhet 866 -92 891 729 729 162

Gem administration 5 621 624 6251 5 667 127 5 540 711

Fysisk och teknisk planering 3 559 41 4290 10 707 9 022 1 685 2 605

Miljö- och hälsoskydd 789 487 1066 5 935 4 706 1 229 -163

Alkoholtillstånd 311 -275 151 663 482 181 -30

Bostadsanpassning 3 278 -22 3261 2 395 2 395 866

Summa Miljö- o byggnadsnämnd 14 424 763 15 910 26 096 14 337 11 759 4 151

Därav tilläggsbudgeterat  480  

Revision
Revision 1 395 -94 1376 1 171 -133 1 304 72

Summa Revision 1 395 -94 1 376 1 171 -133 1 304 72

Därav tilläggsbudgeterat

Summa nämndsredovisning 1 438 936 -21 572 1 491 681 1 885 669 405 482 1 480 187 11 494

Därav tilläggsbudgeterat   

Gem kostnader/intäkter
Därav tilläggsbudgeterat 3 300

Pensionskostnader 23 761 6 039 18 400 19 211 19 211 -811

Avtalsförsäkringar 288 -288 1 049 1 049 -1 049

KS förfogande 0 200 3 600 3 471 3 471 129

Gemensamma personalkostnader 15 985 1 000 250 113 137 863

Sjuklönekostnad, statsbidrag 0 9 742 -9 742 9 742

Realisationsvinster -5 186 5 186 2 062 -2 062 2 062

Volymökningar 2 260 2 550 0 0 2 550

Nedskrivningar 0 0 0 0

Övriga gemensamma intäkter/kostnader 1 095 -1 095 871 1 594 -723 723

Kapitalkostnader, internränta -19 816 1 416 -25 600 -24 150 -24 150 -1 450

Regl finansiella poster -136 136 -265 -265 265

Interna poster 0 0 0 0

Summa Gem kostnader/intäkter 21 14 839 -50 437 13 511 -13 074 13 024

Därav tilläggsbudgeterat

Avstämning resultat 1 438 957 -6 733 1 491 631 1 886 106 418 993 1 467 113 24 518



Driftredovisning Laholmshems AB bolagskoncern

Budget- Årsbudget Utfall Utfall Budget-

Resultat avvikelse Netto Kostnader Intäkter Resultat avvikelse

2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020

Laholmshem AB 4 701 -911 4 415 150 119 142 442 -7 677 12 092

Kommunfastigheter i Laholm AB -2 034 1 874 300 133 142 133 393 251 -49

Fastighets AB Klarabäck i Laholm -13 13 0 17 0 -17 -17

Summa bolagskoncern 2 654 976 4 715 283 278 275 835 -7 443 12 026

Elimineringar bolagskoncern 260 -1 299

Summa bolagskoncern inkl 

elimineringar 2 394
-8 742

Driftredovisning Laholmsbuktens VA AB
Äger till 50 procent vadera av Halmstad och Laholms kommuner

Resultat 2020 2020 Resultat

2019 Kostnader Intäkter 2020

Intäkter från ägarkommun -42 700 84600 -84 600

Vattenprocess 10 600 13 500 13 500

Spillvattenprocess 24 300 26 200 26 200

Dagvattenprocess 1 800 1 300 1 300

Gemensamma kostnader, administration 6 000 8 900 8 900

Ägaruppdrag, investeringar 0 34 700 34 700

Summa bolagskoncern 0 84 600 84 600 0



Investeringsredovisning 
 

Allmänt om investeringar 
Nettoinvesteringarna av fastigheter, an-

läggningar, infrastruktur och inventarier 

under år 2020 uppgick till 109,1 miljoner 

kronor, vilket var 68,7 miljoner kronor 

lägre än år 2019. Budgeten för verksam-

hetsåret 2020 uppgick till 166,5 miljoner 

kronor, utfallet var således 57,4 miljoner 

kronor lägre. Motsvarande avvikelse 2019 

uppgick till 50,4 miljoner kronor. 

 

Enligt budgetutfallsprognos nummer två 

för 2020 skulle investeringsvolymen uppgå 

till 127,6 miljoner kronor för helåret. Utfal-

let för helåret är således 18,5 miljoner kro-

nor lägre än senaste prognosen. Motsva-

rande siffra för 2019 var 19,6 miljoner kro-

nor.  

 

De senaste årens stora investeringsvolym 

beror framförallt på stora projekt inom VA 

och avfallsverksamheten. 

 

Den avgiftsfinansierade verksamheten står 

för 55,7 miljoner kronor vilket motsvarar 

cirka 51 procent av de totala investering-

arna. Motsvarande siffror för helåret 2019 

var 67,4 miljoner kronor eller cirka 38 pro-

cent. Investeringarna fördelar sig mellan 

följande kategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittlig nettoinvestering per år under 

de senaste 10 åren har uppgått till 112,5 

miljoner kronor. Under åren 2012 och 2013 

var investeringsvolymen hög beroende på 

flera större byggprojekt, bland annat Mell-

bystrandsskolan och Hishultsskolan. 2018 

och 2019 års nivåer är extremt höga, den 

avgiftsfinansierade verksamheten står för 

154,5 miljoner kronor respektive 67,4 mil-

joner kronor. Andelen investeringar för av-

giftsfinansierad verksamhet uppgick 2019 

till cirka 38 procent och 50 procent 2020. 

 

 

 

 

 
 

Kommunstyrelsen 
Utfallet av VA verksamhetens investe-

ringar hamnade på 37,2 miljoner kronor, 

strax under budget med en avvikelse om 2,8 

miljoner kronor. De största kostnader till-

hör investeringar inom vattenproduktion 

om 9,4 miljoner kronor. Ett arbete som på-

går är att vidareutveckla drift- och övervak-

ningssystemet inom vattenverk och vatten-

distribution samt byte av el- och styrutrust-

ning. Knäreds vattenverk har genomgått en 

betydande ombyggnad och kompletterats 

med installation av kolfilter, uv-aggregat 

samt nytt automatikskåp. 

 

Den stora investeringskostnaden är kopplat 

till anslaget om avloppsrening med ett ut-

fall om 8,9 miljoner kronor. Åtgärderna är 

bland annat byte av pumpar och annan ma-

skinutrustning på avloppsreningsverk samt 

ombyggnad och renovering av spillvatten-

pumpstationer. Under året har en ny pump-

station installerats i reningsverket i Veinge. 

 

Tredje stora investeringsutgiften är förny-

else av befintliga VA ledningar med ett to-

talt utfall om 7,8 miljoner kronor. Under 

året har investeringar genomförts på befint-

liga ledningsnätet på Södra Strandvägen 

och Stora Strandvägen i Skummeslöv. Det 

har även genomförts installation av back-

ventiler för spillvattenledning på Öster-

tullsgatan. 

 

Avfallsverksamheten visar vid årets slut ett 

utfall om 18,6 miljoner kronor i utlagda in-

vesteringsutgifter där den största posten är 
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utbyggnationen av en ny lakvattenhante-

ring på Ahla deponi. Lakvattnet från depo-

nin kommer framöver att renas via en bi-

otopisk rening. Reningen bygger på att lak-

vattnet kommer passera ett antal vass-

bäddsdammar för att senare kunna pumpas 

ut renat och klart i Lagan istället för att re-

nas på Ängstorpsreningsverk. Investe-

ringen var budgeterad till 28,1 miljoner 

kronor men hamnade efter upphandling av 

projektering och utförande entreprenad på 

16,1 miljoner kronor, en positiv avvikelse 

om 12,0 miljoner kronor. Nämnden har 

dock kunnat konstatera att under 2021 be-

höver två pumpstationer renoveras till en 

kostnad om 2,4 miljoner kronor vilket 

nämnden har sökt finansiering för i kom-

pletteringsbudgeten  under 2021. 

 

Övriga investeringar som är genomförda 

inom avfallsverksamheten är mindre kom-

pletteringar på deponin om 1,8 miljoner 

kronor samt ett nytt inpasseringssystem till 

deponin om 0,6 miljoner kronor. 

 

Inom Kommunstyrelsens övriga verksam-

heter har investeringarna gjorts om 22,6 

miljoner kronor vilket kan jämföras med 

2019 års siffra om 74,0 miljoner kronor.  

 

2020 års investeringar återfinns inom 

många investeringsprojekt. Styrelsen har 

haft utgifter om 13,1 miljoner kronor till 

anläggningar för gator, vägar, gång- och 

cykelvägar. De största posterna ligger 

främst på beläggningsunderhåll om 8,3 mil-

joner kronor. 

 

Några större investeringsprojekt som avslu-

tats under året gäller Resecentrum och 

Centrumbildning i Skummeslöv med 3,5 

miljoner kronor.  

 

Under året har kommunen även uppfört en 

brygga i Skummeslövsstrand. Bryggan är 

medfinansierad med bidrag från Länssty-

relsen samt Skummeslövsstrands badorts-

förening. Totalt har bryggan kostat cirka 

5,2 miljoner kronor med bidragsdelar om 

cirka 3,0 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen har även under året sat-

sat på utbyte av infrastruktur inom IT. Ut-

gifterna för 2020 uppgår till 4,4 miljoner 

kronor. Under de senaste åren har stora an-

slag gått till att byta ut kommunens server-

plattformar. 

 

Budgetavvikelser ses även inom exploate-

ringsverksamheten. Avvikelserna uppgår 

till 12,4 miljoner kronor. Det är förseningar 

av olika projekt men framförallt är det 

Mellby industriområde som fick lägre ut-

gifter under 2020 än budgeterat. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om inför-

skaffande av cirka 25 000 kvadratmeter till 

Mellby industriområde till en kostnad om 

12,6 miljoner kronor. 

 

Under 2020 har det genomförts försäljning 

av mark på nya delen av Nyby industriom-

råde för en handelsetablering. Försälj-

ningen uppgick till cirka 4,4 miljoner kro-

nor. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
Kultur och utvecklingsnämndens investe-

ringar för 2020 landar på 4,4 miljoner kro-

nor, vilket är 1,8 miljoner kronor lägre än 

budgeterat.  

 

Under 2020 har nämnden färdigställt re-

staureringen, som påbörjades under 2019, 

av Lugnarohögen. Verksamheten har efter 

slutförandet rekvirerat bidrag hos Länssty-

relsen och kommunen har beviljats och er-

hållit bidrag för detta projekt under 2020. 

Under restaureringen av Lugnarohögen 

uppstod några oförutsedda kostnader som 

innebar att beviljat stöd från Länsstyrelsen 

överskreds med 300 tkr.  

 

Under 2020 har det köpts in och installerats 

självbetjäningsautomater på huvudbiblio-

teket samt filialbiblioteken till en kostnad 

om 690 tkr. 

 

Installationen av belysningen på konstgräs-

planen är klar. Enligt en tidigare avstäm-

ning med leverantören har kostnaden upp-

gått till 570 tkr. Investeringsbeloppet för 

2020 uppgick till 496 tkr då slutbesikt-



ningen ännu inte genomförts så slutregle-

ringen av kostnaden är således inte heller 

helt klar. Nämnden har för slutregleringen 

äskat att ett belopp om 80 tkr överförs till 

2021 års investeringsbudget. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Utfallet av Barn- och ungdomsnämndens 

investeringar för 2020 blev 2,0 miljoner 

kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor lägre 

än budgeterat.  

 

Vallmons förskola i Ränneslöv och Glän-

ningeskolan startades upp inför hösten 

2019 varpå verksamheten investerade 0,6 

miljoner kronor under det året. Komplette-

ringar har gjorts under 2020 för ytterligare 

77 tusen kronor. 

 

För Glänningeskolans inventarier återstår 

en biblioteksdel inför 2020, avvikelsen 

uppgick till 2,1 miljoner kronor 2019. Un-

der 2020 har endast 325 tusen kronor för-

brukats till detta ändamål. Nämnden har an-

hållit om att få överföra resterande belopp 

till 2021 för att slutföra projektet.  

 
Socialnämnden 
Socialnämndens investeringar för 2020 

uppgick till 2,0 miljoner kronor, vilket är 

3,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Den största budgetavvikelsen beror på att 

utbytet av trygghetslarm inte genomförts 

fullt ut under året, anslaget uppgår till totalt 

1,1 miljoner kronor. Under 2020 investera-

des endast halva anslaget.  

 

Nämnden har också stora avvikelser på in-

vesteringsramen för inventarier om 1 128 

tusen kronor samt inom digitalisering av 

verksamhetssystem om 500 tusen kronor 

och inom arbetsmiljö där endast 253 tusen 

kronor har förbrukats av 600 tusen kronor. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en 

avvikelse för investering i en plotter under 

2020 på 285 tusen kronor. Plottern var be-

räknad att kosta 400 tusen kronor men lan-

dade endast på 115 tusen kronor.  

 

 

Investeringar i Laholmshem AB:s 
bolagskoncern 
Bolagskoncernen bedriver idag investe-

ringar i tre olika bolag. Fastighets AB Klar-

bäck i Laholm investerar nu i 49 lägenheter 

som uppförs i två sexvåningshus. Projektets 

ursprungliga budget uppgick till 105,0 mil-

joner kronor. Projektet beräknas nu kosta 

ytterligare 2,0 miljoner kronor för att uppgå 

till 107,0 miljoner kronor. Projektet har hit-

tills förbrukat 71,1 miljoner kronor. 

 

Merparten av de verksamhetslokaler kom-

munen använder återfinns i kommunfastig-

heter i Laholms AB. Efter att Glänninge-

skolan avslutades under 2019, projektslut 

2020, är det största projektet just nu en ny 

skola i Skottorp. I projektet inkluderas 

också en ny förskola som kommer bestå 

utav fyra avdelningar. I samband med upp-

förande av den nya skolan kommer också 

befintlig skola att renoveras något. Totalt 

för detta projekt har kommunfullmäktige 

beslutat om en budget om 164,0 miljoner 

kronor. Renoveringsdelen av befintliga 

skola upptar 10,0 miljoner kronor av detta 

anslag. 

 

Övriga projekt inom kommunfastighetsbo-

laget är ombyggnation av den tidigare 

Glänningeskolan. Projektet kommer att bli 

en verksamhetslokal inom LSS verksam-

heten och beräknas kosta 17,0 miljoner kro-

nor, inflyttning är beräknad under första 

halvåret 2021. Bolaget har också påbörjat 

en omfattande renovering, av framförallt 

taket, på Vallbergaskolan. Renoveringen 

beräknas kosta 13,0 miljoner kronor. 

 

Laholmshem AB har uppfört åtta 

ungdomsbostäder i Våxtorp. Detta projekt 

var klart för inflyttning under hösten 2020 

och investeringsutgiften uppgår enligt sen-

aste prognosen till 15,2 miljoner kronor.  

 

Bolaget har under 2020 startat upp det 

största renoveringsprojektet i bolagets 

historia. Totalt är det tre huskroppar som är 

under renovering de närmaste åren. Det är 

åtgärder både invändigt som utvändigt. 

Projektet har budgeterats till 115,0 miljoner 

kronor och till och med utgången 2020 har 

32,7 miljoner kronor förbrukats. 



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

Netto invest- 2020 föreg år till anslag 2020 2020 avvikelse

eringar 2019 

Kommunstyrelsen    

Övriga investeringar KS 0 1 200 -505 695 0 695

Övrigt digitaliseringsarbete 0 3 000 600 3 600 0 3 600

IT-investeringar 289 700 550 1 250 956 294

IT-stöd och ledningssystem 440 260 260 339 -79

Utbyte av infrastruktur IT 516 100 100 0 100

Inventarier kök 0 500 120 620 94 526

Fordonsorganisation 1 091 3500 1 065 4 565 3 506 1 059

Serverplattform 0 2000 2 000 4 000 3 147 853

E-arkiv hårdvara 0 250 250 0 250

Knäreds camping 225 225 252 -27

Åtgärder tätorter 699 800 800 928 -128

Stadsparken 250

Upprustning lekplatser 831 500 500 592 -92

Utveckling kustområdet 89 2 000 3 000 5 000 313 4 687

Husbilsparkering 262

Investeringsram anläggning 7 604 15 045 -700 14 345 11 428 2 917

Utbyggnad GC-vägar 1 687 4 500 395 4 895 1 648 3 247

Centrumbildn Skummeslöv 2 275 1 000 1 725 1 000 3 725 3 510 215

Offentlig belysning 2 702 1 000 2 000 3 000 1 264 1 736

Laddstolpar 11 250 250 80 170

Skyltar 5 100 95 195 32 163

Fiber tomrör 90

Resecentrum 3 759 1 000 -700 300 291 9

Geosecma parkmodul 194 0 0 149 -149

Åtgärder medborgardialoger 145

Bryggor 5 127 -1 765 -1 765 175 -1 940

Omledningsväg/farligtgodsled 457 300 300 171 129

Gatuåterställning 62 3 000 1 500 4 500 1 259 3 241

Ortsutveckling Knäred/Veinge 1 022 750 750 98 652

Markarydsbanan 20 1 500 500 2 000 1 620 380

Fordon Räddningstjänsten 1 939 1 000 800 1 300 3 100 1 808 1 292

Släck- och räddningsutrustning 927 100 70 170 170 0

Markförvärv 41 553 2 000 280 2 280 3 433 -1 153

Delsumma 74 046 44 445 12 865 2 600 59 910 37 263 22 647

Kommunstyrelsen

Exploateringsverksamhet

Exploatering industri (inkomst) -429 -29 700 19900 -9 800 -6 987 -2 813

Exploatering industri (utgift) 6573 23 700 -13250 12 680 23 130 13 559 9 571

Exploatering bostäder (inkomst) -769 -5 870 5600 -270 -487 217

Exploatering bostäder (utgift) 3929 7 000 -200 6 800 1 425 5 375

Delsumma 9 304 -4 870 12 050 12 680 19 860 7 510 12 350

Kommunstyrelsen VA-verksamhet

Vattenproduktion 2764 7 000 7 000 9 452 -2 452

Ombyggnad Skottorps vattenverk 1380 6 000 6 000 2 389 3 611

Avloppsrening ospec 4111 5 750 -750 5 000 8 883 -3 883

Utbyggnad Ängstorp 5334 750 250 1 000 1 393 -393

Huvudledningar ospec 5987 7 400 -3 500 3 900 1 667 2 233

Överföringsledn.Hedhuset-Ängstorp 5042 100 100 316 -216

Exploatering Va 15016 4 000 4 000 2 414 1 586

Förnyelse av befintliga ledningar 8091 7 000 1 000 8 000 7 785 215

Utbyggnad dagvatten 3285 5 000 5 000 2 885 2 115

Delsumma 51 010 43 000 -3 000 0 40 000 37 184 2 816



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

Netto invest- 2020 föreg år till anslag 2020 2020 avvikelse

eringar 2019 

Kommunstyrelsen avfallsverksamhet

Passersystem 350 200 550 583 -33

Underjordsbehållare/avfallsskåp 700 -700 0 0

Infartsväg Ahla deponi 832 0 0 95 -95

Komplettering Ahla avfallsanläggning 863 1 150 460 1 610 1 823 -213

Omlastningsstation 572

Lakvattenshantering 46 28 100 28 100 16 063 12 037

Montering av kärl 12978

Inköp av kärl 1093

Delsumma 16 384 30 300 -40 0 30 260 18 564 11 696

Summa Kommunstyrelse 150 744 112 875 21 875 15 280 150 030 100 521 49 509

Kultur- och utvecklingsnämnd
Investeringsram KUN 1125 2 000 2 000 1 109 891

Utrustning Glänningeskolan idrottshall 378

Utegym Våxtorp och Knäred 200

Gymnasiet NPF-enhet 500 500 500

Säkerhetsuppdatering Teckningsmuseet 600 -600 0 0

Ombyggnad Arbetsmarknads lokaler 500 500 500

Renovering Lugnarohögen 650 0 1 958 -1 958

Glänningesjö badet renovering 1485

Yrkesprogram 100-byggnaden 65

Campus Laholm inventarier 1060

Arbetsträning och daglig verksamhet 786 1 690 1 690 67 1 623

Självbetjäningsautomater 700 700 690 10

Kontgräsplan Veinge 4 999

Bevattning tennisbanor 274

konstgräsplan belysning Veinge 700 700 495 205

Utegym hishult 100 100 100 0

0

Summa Kultur- o utvecklingsnämnd 11 022 3 600 2 590 0 6 190 4 419 1 771

 

Barn- och ungdomsnämnd       
Investeringsram enligt plan 813 1 400 1 400 1 341 59

Glänningesjö förrskola tillbyggnad 500 500 0 500

Vallmons förskla inventarier 621 365 365 77 288

Glänningeskolan inventarier 7915 2 085 2 085 325 1 760

Blåkulla förskola inventarier 350 350 288 62

Inventarier paviljonger 612

Summa Barn- o ungdomsnämnd 9 961 1 900 2 800 0 4 700 2 031 2 669

Socialnämnd       

Investeringsram 1571 1 600 127 1 727 599 1 128

Arbetsmiljö/hjälpmedel 600 600 600 253 347

Treserva IT-system 940 500 500 0 500

Utbyte av trygghetslarm 2375 2 301 2 301 1 126 1 175

E-hälsa 294

Digitala låsanordning medicinskåp 279

Inventarier gruppbostad 35

Summa Socialnämnd 6 094 2 700 2 428 0 5 128 1 978 3 150



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

Netto invest- 2020 föreg år till anslag 2020 2020 avvikelse

eringar 2019  

Miljö- och byggnadsnämnd      

Utbyte av Plotter 0 400 400 115 285

Summa Miljö- o byggnadsnämnd 0 0 400 0 400 115 285

Nettoinvesteringar totalt 177 821 121 075 30 093 15 280 166 448 109 064 57 384

 

Investeringsredovisning Laholmshem AB:s koncern

Projekt Ursprunglig Hittills Beräknat Beräknad Avvikelse Status

budget nedlagt återst. slutkostn.

Laholmshem AB
Slättvägen 2-4 29000 3277 25723 29000 0 Pågående

Altona (Violv 16-20, 17-21) 115000 32706 82294 115000 0 Pågående

Ungdomsbostäder i Våxtorp 14500 14922 278 15200 700 Pågående

Kommunfastigheter i Laholm AB
Nya Glänningeskolan inkl IH 236 000 271 811 0 271 811 -35 811 Klart

Vallmons förskola 28 000 27 398 0 27 398 602 Klart

Lagaholmsskolan, livstid 16 000 15 371 0 15 371 629 Klart

Skottorpsskolan 164 000 82 035 81 965 164 000 0 Pågående

LSS Timjangången 17 000 14 433 2 567 17 000 0 Pågående

Vallbergaskolan, tak 13 000 176 12 824 13 000 0 Pågående

Fastighets AB Klarabäck i Laholm
Kobben, 49 st lägenheter 105 000 71 067 35 933 107 000 -2 000 Pågående



RESULTATRÄKNING (Mkr) Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 36,9 33,8

Verksamhetens kostnader 2 -29,4 -27,8

Avskrivningar 3 -6,4 -5,0

Verksamhetens nettokostnader 1,2 1,0

Finansiella kostnader   4 -1,2 -1,0

Årets resultat   0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 54,6 38,3

Inventarier och maskiner 6 38,7 42,9

Summa anläggningstillgångar 93,3 81,2

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 7 7,4 7,3

Fordran avfallskollektivet 8 2,3 0,0

Summa omsättningstillgångar 9,6 7,3

SUMMA TILLGÅNGAR 103,0 88,5

Eget kapital, avsättningar och skulder 2020 2019

Eget kapital 0,0 0,0

varav årets resultat 0,0 0,0

Avsättningar

           Avsättning deponi 9 9,4 9,4

Skulder

Avräkning mot kommunen 10 89,5 71,8

Kortfristiga skulder 11 4,1 7,3

Summa skulder och avsättningar 103,0 88,5

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 103,0 88,5

RÄKENSKAPER AVFALLSVERKSAMHETEN



Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2020 2019

Renhållningsavgifter 29,4 26,8

Tippavgifter 1,3 0,9

Slamtömningsavgifter 3,0 2,9

Övriga intäkter 3,2 3,1

Underuttag/överuttag 0,0 0,0

Summa 36,9 33,8

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2020 2019

Personalkostnader inkl arbetgivaravg. och pension 4,2 3,9

Entreprenader, köp av verksamhet 24,7 19,5

Övriga tjänster 0,4 0,9

Övriga verksamhetskostnader 3,1 2,9

Marknadsföring/reklam 0,0 0,1

Förvaltningsersättning 1,2 1,1

Avsättning deponi. Sluttäckning 0,0 -0,5

Underuttag/överuttag -4,3

Summa 29,4 27,8

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2020 2019

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar 1,7 1,6

Avskrivningar inventarier och maskiner 4,8 3,4

Summa 6,4 5,0

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)

2020 2019

Internränta-räntesats 1,5% 1,5%

Internränta 1,2 1,0

Summa 1,2 1,0

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

2020 2019

Ingående värde 38,3 37,6

Anskaffning 18,0 2,3

Försäljning 0,0 0,0

Avskrivningar -1,7 -1,6

Summa 54,6 38,3

Acumulerat anskaffningsvärde 69,9 51,9

Ack avskrivningar -15,2 -13,6

Ack nedskrivningar 0,0 0,0

Summa 54,6 38,3

NOTER AVFALLSVERKSAMHETEN



Not 6 Inventarier och maskiner (mkr)

2020 2019

Ingående värde 42,9 32,2

Anskaffning 0,6 14,1

Försäljning 0,0 0,0

Avskrivningar -4,8 -3,4

Summa 38,7 42,9

Acumulerat anskaffningsvärde 47,9 47,3

Ack avskrivningar -9,2 -4,4

Ack nedskrivningar 0,0 0,0

Summa 38,7 42,9

Not 7 Kundfordringar

2020 2019

Kundfordringar 7,4 7,3

Summa 7,4 7,3

Not 8 Fordran avfallskollektiv

2020 2019

Underuttag avfallskollektivet 2,3 0,0

Summa 2,3 0,0

Not 9 Avsättning deponi

2020 2019

Ingående avsättning 9,4 22,4

Årets avsättning 0 -13

Summa 9,4 9,4

Not 10 Avräkning mot kommunen

2020 2019

Skuld mot kommunen för täcka kapitalunderskott 89,5 71,8

Summa 89,5 71,8

Not 11 Kortfristiga skulder

2020 2019

Källskatt 0,1 0,1

Arbetsgivaravgifter 0,1 0,1

Pensioner, tjänstepension 0,1 0,1

Löneskatt, tjänstepension 0,1 0,1

Semesterlöneskuld 0,3 0,2

Överuttag avfallskollektivet 0,0 2,0

Leverantörsskulder 1,4 2,6

Upplupna kostnader 2,1 2,2

Summa 4,1 7,3



RESULTATRÄKNING (Mkr) Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 58,6 56,0

Verksamhetens kostnader 2 -38,8 -38,4

Avskrivningar 3 -15,1 -13,5

Verksamhetens nettokostnader 4,8 4,2

Finansiella kostnader   4 -4,8 -4,2

Årets resultat   0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 347,1 325,1

Summa anläggningstillgångar 347,1 325,1

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 6 6,6 6,5

Avräkningsfordran LBVA 7 0,9 0,0

Summa omsättningstillgångar 7,5 6,5

SUMMA TILLGÅNGAR 354,6 331,6

Eget kapital, avsättningar och skulder 2020 2019

Eget kapital 0,0 0,0

varav årets resultat 0,0 0,0

Skulder

Avräkning mot kommunen 7 265,6 241,3

Förutbetald anslutningsavgift 8 55,5 51,1

Kortfristiga skulder 9 33,4 39,2

Summa skulder 354,6 331,6

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 354,6 331,6

RÄKENSKAPER VA-VERKSAMHETEN



Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2020 2019

Brukningsavgifter 55,7 54,9

Överuttag VA-kollektivet 0,0 -1,5

Anslutningsavgifter 7,3 7,0

Periodisering av anslutningsavgifter -4,4 -4,4

Övriga intäkter 0,0 0,0

Summa 58,6 56,0

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2020 2019

Personalkostnader 0,3 0,3

Anläggnings- och underhållsmaterial 0,0 0,0

Entreprenad, köp av verks 40,5 36,8

Övriga kostnader 1,4 1,2

Underuttag VA kollektivet 2020 -3,5

Summa 38,8 38,4

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2020 2019

Anläggningar 15,1 13,5

Summa 15,1 13,5

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 

2020 2019

Internränta % 1,5% 1,5%

Internränta (mkr) 4,8 4,2

Summa 4,8 4,2

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

2020 2019

Ingående värde 325,1 287,5

Anskaffning 37,2 51,0

Försäljning 0,0 0,0

Avskrivningar/nedskrivning -15,2 -13,5

Summa 347,1 325,1

NOTER VA-VERKSAMHETEN



Acumulerat anskaffningsvärde 506,0 468,8

Ack avskrivningar -156,3 -141,2

Ack nedskrivningar -2,6 -2,5

Summa 347,1 325,1

Not 6 Kundfordringar

2020 2019

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

Summa 6,6 6,5

Not 7 Avräkningsfordran LBVA

2020 2019

LBVA 0,9 0,0

Summa 0,9 0,0

Not 8 Avräkningsskuld mot kommunen

2020 2019

Avräkning kommunen för att täcka kapitalunderskott 265,6 241,3

Summa 265,6 241,3

Not 8 Förutbetalda anläggningsavgifter

2020 2019

Ingående avsättning 51,1 46,7

Årets avsättning 4,4 4,4

Delsumma 55,5 51,1

Not 9 Kortfristiga skulder

Från och med 2013 redovisas överuttag av brukar-

avgifterna som en kortfristig skuld

2020 2019

Ingående överuttag VA-kollektivet 36,9 35,8

Årets överuttag VA-kollektivet -3,5 1,1

Leverantörsskulder 0,0 2,3

Summa 33,4 39,2



 

Kommunfullmäktige 
 

 
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 0 0 

Kostnader 2 736 2 064 

Nettokostnad 2 736 2 064 

   
Årsbudget, netto 2 486 2 330 
   
Avvikelse -250 +266 
   

 

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 frå-

gor, nämndernas organisation och verksam-

hetsformer samt ansvarsfrihet för nämn-

derna. 

 

Fullmäktige har två ordinarie beredningar, 

arvodesberedningen och valberedningen. 

Fullmäktige har 41 direktvalda ledamöter. 

Mandatfördelningen mellan partierna för in-

nevarande 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 
Fullmäktige har under året haft nio samman-

träden. Coronapandemin har krävt föränd-

rade arbetssätt för fullmäktige. Folkhälso-

myndighetens rekommendation till personer 

över 70 år innebar att fullmäktige inte kunde 

genomföras med full besättning mellan mars 

och september. Till novembersammanträdet 

hade en godtagbar teknisk lösning ordnats så 

att ledamöterna kunde delta i sammanträdet 

på distans.  

 

Bland fullmäktiges viktigare ärenden under 

året finns, förutom beslut om budget och an-

svarsprövning av nämndernas verksamhet, 

bland annat: 

 

• Godkänt att Laholmshem AB får 

bygga 18 lägenheter i Hishult till en 

kostnad av 29 mkr, renovera 20 lä-

genheter i Våxtorp till en kostnad av 

29 mkr, bygga 12 lägenheter i 

Knäred till en kostnad om 25 mkr, 

bygga 16 lägenheter i Våxtorp till en 

kostnad om 37 mkr. 

• Beslutat om olika åtgärder för att 

mildra de ekonomiska konsekven-

serna av coronapandemin, bland an-

nat beviljat amorteringsfrihet för 

lokalägande föreningar med kommu-

nal borgen, anslagit medel för pre-

sentkort till kommunanställda samt 

beslutat om nedsättning av vissa 

taxor och avgifter. 

• Antagit detaljplaner som möjliggör 

byggnation av hotell, flerbostadshus 

och radhus i centrala Mellbystrand. 

• Förvärvat mark för utvidgning av 

Mellby verksamhetsområde till en 

kostnad av 12,7 mkr. 

• Beslutat om ny förvaltningsorgani-

sation att gälla från och med 2021. 

 

Fullmäktige beslutar årligen om ekonomiskt 

bidrag (partistöd) till de politiska partier som 

är representerade i fullmäktige. Under inne-

varande mandatperioden har elva partier re-

presentation i fullmäktige. Partistödet omfat-

tar dels ett grundstöd som utges till varje 

parti, dels ett mandatstöd för varje ledamots-

plats som partierna har i fullmäktige. Grund-

stödet har under 2020 uppgått till 23 650 

kronor och mandatstödet till samma belopp. 

 

Ekonomiskt utfall 
Det ekonomiska utfallet för 2020 ligger un-

der budget med god marginal. Detta beror 

framför allt på färre sammanträden. Kostna-

derna för resor och konferenser har dessu-

tom varit minimala. 

  



 

Kommunstyrelsen 
 

 
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 61 880 70 407 

Kostnader 224 692 220 246 

Nettokostnad 162 812 149 839 
   
Årsbudget, netto 165 314 164 720 
   
Avvikelse +2 502 +14 881 
   
Investeringar   
Nettoinvestering 83 347 44 774 
   
Årsbudget, netto 95 889 79 770 
   
Avvikelse 
 

+12 542 +34 996 

 

Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen leder och samordnar för-

valtningen av kommunens angelägenheter 

och förbereder ärenden till kommunfullmäk-

tige. Kommunstyrelsen har tillsammans med 

de olika nämnderna ansvar för att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut. I kommunsty-

relsens verksamhetsområde har ingått ansvar 

för kommunledningskontor, servicekontor 

och räddningstjänst. 

 

Årets verksamhet 
Det gångna året har till stor del präglats av 

den världsomfattande pandemi som nådde 

Sverige och Laholm i början av 2020. 

 

Kommunstyrelsen tog under våren initiativ 

till flera åtgärder för att mildra konsekven-

serna av pandemin. Avgiften för uteserve-

ringar togs bort för att underlätta för restau-

rangnäringen. Förslag togs fram om amorte-

ringsfrihet för ideella föreningar och bygde-

gårdsföreningar med kommunal borgen. För 

att stödja handel delades presentkort om to-

talt 1 450 kronor per anställd ut. 

 

Under våren gjordes omställningar för att 

möjliggöra distansarbete och distansunder-

visning. Detta krävde utökad kapacitet i 

kommunens nät när behoven av datatrafik 

och säkra anslutningar ökade. Digitala sam-

manträden på distans för såväl tjänstemän 

som förtroendevalda blev mer eller mindre 

standard. 

 

Utöver hantering av pandemin har kommun-

styrelsen bland annat sålt 24 900 kvm på 

Nyby verksamhetsområde. Inom området 

ska handelslokaler uppföras, vilket innebär 

ett tillskott av både butiker och arbetstill-

fällen. 

 

Ett par större investeringsprojekt har avslu-

tats under det gångna året. I anslutning till 

järnvägsstationen har ett resecentrum färdig-

ställts med bland annat stor pendlarparkering 

och ett nytt cykelgarage. I Skummeslöv fär-

digställdes den sista etappen i centrumbild-

ningen genom att korsningen Stora Strand-

vägen-Kustvägen iordningställdes. Nere vid 

stranden blev den efterlängtade bryggan 

klar. 

 

I mars beslutade fullmäktige att ersätta den 

sammanhållna förvaltningen med att varje 

nämnd får en egen förvaltning. Det innebär 

att varje nämnd är egen anställningsmyndig-

het. I oktober beslutade även kommunfull-

mäktige att flytta ansvaret för drift, kost, 

räddningstjänst, avfallshantering med mera 

till samhällsbyggnadsnämnden. Kommun-

styrelsen får därmed en mer renodlad roll 

och kan fokusera på lednings- och uppfölj-

ningsuppdraget samt uppsiktsplikten. 

 

Ekonomiskt utfall 
I årets prognoser har kommunstyrelsen för-

utsetts gå med överskott. Denna tendens har 

kraftigt förstärkts under hösten och över-

skottet landade på närmare 15 miljoner kro-

nor. 

 

Flera av kommunledningskontorets enheter 

har stora överskott beroende på vakanser, 

minimalt deltagande i kurser/konferenser 

och resor kopplade till detta. Ökad sjukfrån-

varo och vård av barn har gjort att personal-

kostnaderna minskat eftersom vi på admi-

nistrativa tjänster inte tar in vikarier för kor-

tare frånvaro. 

 

Det stod tidigt klart att pandemin påverkat 

kostnaderna för färdtjänst. Budgeten för-

stärktes inför 2020 för att möta de senaste 

årens kostnadsökningar. Det minskade re-

sandet innebar ett överskott på ca 2,4 miljo-

ner kronor. 



 

Kommunstyrelsen hanterar en del gemen-

samma anslag. Av dessa har anslagen för 

måluppfyllelse och marknadsföring utnytt-

jats betydligt mindre än planerat. 

 

Driftenheten kan se tillbaka på ett ovanligt 

milt och snöfattigt 2020. Kostnaderna för 

vinterväghållning var de lägsta på åtskilliga 

år. Det tidigare aviserade överskottet på en-

skilda vägar har blivit betydligt större än för-

väntat, närmare 5 miljoner kronor. Målsätt-

ningen är att överlåta driftansvaret till väg-

föreningarna, men man har varit försiktig 

med åtgärder om det råder osäkerhet om för-

eningarnas möjlighet att sköta väghåll-

ningen. 

 

Måltidsenhetens verksamhet har påverkats 

mycket av pandemin. Restaurangerna på 

kommunens särskilda boenden har hållit 

stängt större delen av året, vilket resulterat i 

uteblivna intäkter. Vid bokslutet har enheten 

reglerat ersättningarna till de andra nämn-

derna utifrån minskat antal levererade port-

ioner. Detta innebar en återbetalning och 

minskade intäkter, men även minskade livs-

medelskostnader. Enheten har arbetat aktivt 

med sina personalkostnader. Där köken har 

stängt eller minskat sin produktion har per-

sonalen flyttats till kök där de behövts och 

därmed minskat vikariekostnaderna. 

 

Även fordonsorganisationens intäkter har 

minskat av samma skäl. Bilpoolen har nytt-

jats mindre då tjänsteresor, konferenser och 

liknande legat på en minimal nivå. Fordons-

organisationens leasingkostnader har mins-

kat med ca 900 tusen kronor. Totalt har en-

heten gått med ca 650 tusen kronor i över-

skott. 

 

På grund av pandemin har räddningstjäns-

tens externutbildning och tillsynsverksam-

het inte kunnat utföras i samma omfattning 

som vanligt. Detta har inneburit minskade 

intäkter framför allt för externutbildning-

arna. Totalt sett har dock intäkterna översti-

git budget, vilket härrör från automatlarm 

och statsbidrag från MSB. 

 

 
 

Framtiden 
Distansarbete och digitala möten ställer 

högre krav på arbetet med informationssä-

kerhet, GDPR och systematiskt säkerhetsar-

bete i stort. Policy, riktlinjer och rutiner be-

höver tas fram och uppdateras. Kommunen 

behöver även fortsätta arbetet med planering 

av uppgifter inom totalförsvaret. 

 

Kommunens invånare och företagare för-

väntar sig att allt fler ärenden hos kommunen 

går att lösa via e-tjänster. De digitala kontak-

terna med invånarna kommer att öka samti-

digt som kommunen måste vara tillgänglig 

även för de som saknar digital kompetens. 

 

Upphandling kommer även i fortsättningen 

att vara en viktig del i kommunens verksam-

het. Inköpsorganisationen behöver utvecklas 

med förbättrad avtalsuppföljning och kvali-

tetssäkrade upphandlingar. 

 

Till följd av coronapandemin ökade se-

mestrandet på hemmaplan i Sverige. Kom-

munen behöver nu utnyttja denna efterfrå-

gan. Arbetet med destinationsutveckling ska 

samordnas med kommunikationsfunktionen 

och kultur- och utvecklingsnämndens be-

söksverksamhet. 

 

I januari 2021 konstaterade kommunfull-

mäktige att översiktsplan och fördjupad 

översiktsplan för Åmot inte längre är aktu-

ella. Upprättande av en ny översiktsplan 

kommer troligtvis att vara klart i mitten av 

nästa mandatperiod. 

 

I takt med att fler flyttar till kommunen ökar 

behovet av kommunal service. Därmed står 

vi inför ett stort investeringsbehov i verk-

samhetslokaler. Även det kommunala bo-

stadsbolaget, Laholmshem AB, står inför 

omfattande investeringar. Under 2020 har 

kommunfullmäktige godkänt nybyggnation 

av flerbostadshus i Hishult, Knäred och 

Våxtorp till en sammanlagd kostnad om 120 

mkr. Den föreslagna strukturen med 

nämndsvisa lokalbehovsplaner och en 

kommungemensam lokalförsörjningsplan 

blir ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen 

i framtiden. 

  



 

Kommunstyrelsen avfalls-
verksamhet 
 

 
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 33 775 36 992 

Kostnader 33 775 36 992 

Nettokostnad 0 0 
   
Årsbudget, netto 0 0 
   
Avvikelse 0 0 
   
Investeringar   
Nettoinvestering 16 384 18 563 
   
Årsbudget, netto 44 112 30 260 
   
Avvikelse 
 

+ 27 728 + 11 897 

 

Verksamhetsområde 
Avfallsverksamheten i finansieras med av-

gifter. Bortforsling och förbränning av hus-

hållssopor utförs av externa entreprenörer. 

Avfallsanläggningen i Ahla, som består av 

återvinningscentral, omlastningsstation och 

deponi, drivs i egen regi. 

 

Årets verksamhet 
Under våren och sommaren ökade det in-

kommande avfall till återvinningscentralen. 

Pandemin gjorde att många ägnade sig åt 

rensning och diverse byggprojekt i hemmet. 

 

I augusti infördes passersystem på Ahla åter-

vinningscentral. Villahushåll och ideella för-

eningar har tolv fria besök och boende i lä-

genhet har sex fria besök. För övriga, såsom 

företag, boende utanför kommunen eller för 

besök utöver de fria besöken, tas en avgift på 

250 kronor ut per besök. 

 

Arbetet med den nya lakvattenanläggningen 

pågick från mars till september med slutbe-

siktning i december. Arbetet har löpt planen-

ligt och lakvattnet började lagras i dammen 

under senhösten. 

 

Arbetet med att få fler flerfamiljshus att sor-

tera ut och att hålla rena fraktioner av matav-

fallet har fortlöpt. 

 
 
 

Ekonomiskt utfall 
Avfallstaxan har under de senaste åren höjts 

med mellan fem och åtta procent per år. In-

nan dess låg den under flera år på en oför-

ändrad nivå. Höjningarna har genererat ett 

ackumulerat överskott som använts för att fi-

nansiera den ambitionshöjning som införan-

det av flerfackskärl innebar. I och med 2020 

års utfall är överskottet nu förbrukat och 

verksamheten ligger på ett underskott på 2,0 

miljoner kronor. Detta ligger i linje med den 

självkostnadsprincipen. 

 

Kostnaderna har ökat jämfört med föregå-

ende år, vilket har en koppling till ökade 

mängder. Detta medför att ersättningarna för 

hämtning och förbränning av hushållsavfall 

har ökat. De senaste årens stora investeringar 

innebär ökade kapitalkostnader. Även intäk-

terna har ökat, dels genom taxehöjningen, 

dels genom ökad befolkning och därmed fler 

abonnenter. Många fritidsboende väljer att 

ha åretruntabonnemang. 

 

Framtiden 
Verksamheten förändras ständigt för att an-

passas till miljömässiga ambitioner och för-

ändrad lagstiftning. Som aktuella exempel 

kan nämnas målsättningen att nå 100 procent 

utsortering av matavfall och kommunernas 

kommande övertagande av ansvaret för in-

samling och återvinning av returpapper. 

 

Arbetet med att öka och förbättra återvin-

ning och återbruk ska fortsätta liksom det 

förbyggande arbetet. Det kan handla om be-

teendeförändringar vad gäller nedskräpning 

och att förebygga uppkomst av avfall. 

 

Behovet att förbättra och öka digitali-

seringen är stort, vilket både kunder och ad-

ministration har nytta av. 

 

Framtida insamlingssystem för hushållsav-

fall skall utredas. Den centrala frågan är om 

det ska ske i egen regi eller med entreprenör. 

Vi behöver också vara öppna för andra in-

samlingssystem, exempelvis hushållsavfall i 

underjordsbehållare och annan teknik vid 

slamsugning. 

  



 

Kommunstyrelsen va-verk-
samhet 
 

 
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 56 038 58 593 

Kostnader 56 038 58 593 

Nettokostnad 0 0 
   
Årsbudget, netto 0 0 
   
Avvikelse 0 0 
   
Investeringar   
Nettoinvestering 51 009 37 184 
   
Årsbudget, netto 52 000 40 000 
   
Avvikelse 
 

+991 +2 816 

 

Verksamhetsområde 
Sedan 2011 bedrivs va-verksamheterna i La-

holm och Halmstad i en gemensam organi-

sation, som sedan 2020 bedrivs i bolags-

form, Laholmsbuktens VA AB. Verksam-

heten omfattar vattenförsörjning, spillvat-

tenhantering och dagvattenhantering. 

 

Årets verksamhet 
Året inleddes med mycket nederbörd som 

kulminerade i ovanligt höga flöden i Lagan 

och Nissan med lokala översvämningar i 

bland annat Knäred. Som en positiv följdef-

fekt fylldes grundvattenmagasinen på. 

 

Under mars månad drabbades verksamheten 

av det i princip hela världen ställdes inför, 

nämligen att hantera Covid-19. Detta har in-

neburit vissa förändrade arbetssätt, men inte 

medfört några påtagliga negativa konse-

kvenser i verksamheten. 

 

Under sommaren ökade dricksvattenför-

brukningen till rekordhöga nivåer beroende 

på soligt och torrt väder med höga tempera-

turer samt ett stort antal boende och besökare 

i kommunerna. Bevattningsförbud infördes 

den 18 juni för att begränsa en skenande för-

brukning, men kunde hävas den 8 juli som 

följd av ett kraftigt väderomslag. 

 

 
 
 

Ekonomiskt utfall 
Va-verksamheten har ett stort ackumulerat 

överskott men med 2020 års resultat har det 

minskat något och ligger nu på ca 33,5 mkr. 

Anslutningsavgifterna har legat på en fort-

satt hög nivå. 

 

Kostnaderna har varit högre än budgeterat 

och högre än föregående år. När det gäller 

vattenprocessen berör detta på mycket un-

derhållsarbete på dricksvattenledningsnätet, 

främst i form av spolning av ledningar. Vi-

dare har kostnaderna för rivning av Hedhu-

set varit ganska höga. Dessutom har en del 

utredningar gjorts gällande ledningsförny-

else, digitalisering, framtagande av VA-plan 

med mera. 

 

Framtiden 
I samband med besluten om övergång till bo-

lagsform har konstaterats att LBVA AB inte 

kan köpa tjänster från respektive kommun 

som skett tidigare, framför allt inom it, trans-

port och gräv samt ekonomi och annan ad-

ministration. Detta har medfört att organisat-

ionen har behövt förstärka med erforderliga 

kompetenser. 

 

Uppdraget att leverera hållbara vattentjäns-

ter kräver en stark organisation med kompe-

tenser som traditionellt inte har funnits i en 

kommunal va-organisation. Allt för att ha en 

långsiktig planering och utveckling samti-

digt som grunduppdraget utförs med hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

 

 

  



 

Barn- och ungdomsnämn-
den 
 

 
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 71 393 72 857 

Kostnader 590 664 617 033 

Nettokostnad 519 271 544 176 
   
Årsbudget, netto 505 039 548 475 
   
Avvikelse -14 232 4 299 
   
Investeringar   
Nettoinvestering 9 961 2 031 
   

Årsbudget, netto 13 600 4 700 

   

Avvikelse 
 

3 639 2 699 

 

Verksamhetsområde 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhets-

område omfattas av följande:   

- kommunens uppgifter inom skolväsen-

det som huvudman för förskola, försko-

leklass, grundskola och grundsärskola 

samt fritidshem,  

- annan pedagogisk verksamhet   

- prövning av ärenden om godkännande 

av enskild som huvudman för förskola 

och i vissa fall för fritidshem.   

- tillsyn över fristående förskolor och fri-

tidshem samt över bidragsberättigad pe-

dagogisk omsorg. 

 

Årets verksamhet 
 
Coronapandemin 
Barn- och ungdomsförvaltningen aktiverade 

i mars sin krisorganisation för att hantera kri-

sens inledande faser, där förberedelser gjor-

des för en eventuell stängning av förskolor 

och skolor. Därefter anpassades verksam-

heten utifrån Folkhälsomyndighetens re-

kommendationer med syfte att minimera 

smittspridning.  

 

Barn- och elevhälsoarbetet 
Utifrån skolornas behov av närmare samar-

bete med specialpedagogisk kompe-

tens, är fr.o.m. hösten 2020 fyra specialpeda-

gogstjänster från den centrala barn- och 

elevhälsoenheten organiserade på skol-

an som rektors medarbetare. Vidare har var-

je skola fått i uppdrag att göra en lokal elev-

hälsoplan utifrån den egna skolans förutsätt-

ningar och behov.  

 

Måluppfyllelse    
Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram 

har förbättrats till 81,2 procent för läsåret 

2019/2020. Det är framför allt är pojkarna 

som har förbättrat sina resultat, från 69,6 

procent till 83,0 procent. Andelen flickor 

med gymnasiebehörighet har sjunkit något 

från 82,1 procent till 79,3 procent.   

 

Nämnden har genom en integrationspedagog 

genomfört riktade insatser för att utveckla 

flerspråkighet inom förskola och förskole-

klass. Detta har till viss del möjliggjorts med 

finansiering från etableringsfonden.    

 

Välmående ger resultat (VGR)  
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att 

samtliga kommunala förskoleenheter ska ar-

beta med utvecklingsarbetet “Välmående 

ger resultat” - en satsning från Region Hall-

and. I september avslutades kompetensut-

bildningen och därmed har näst intill alla 

medarbetare inom förskolan deltagit.  

 

Systemförvaltning och digitalisering   
Förvaltningskontoret har under året inlett ar-

betet med att etablera en förvaltningsorgani-

sation för verksamhetens och administrat-

ionens digitala systemportfölj. Syftet är 

bland annat att skapa en god blick över alla 

system och ökad kostnadseffektivitet. Arbe-

tet sker i samverkan med kultur- och ut-

vecklingsförvaltningen och IT-enheten.  

 

Skolutredningen   
I november beslutade barn- och ungdoms-

nämnden om att föreslå kommunfullmäktige 

om en nedläggning av Genevadskolan. 

Kommunstyrelsen har återremitterat försla-

get för att åter hanteras i den övergripande 

skolutredningen. 

 

Ekonomiskt utfall 
Totalt sett visar årets resultat för barn- och 

ungdomsnämnden ett överskott på + 4 299 

tkr. De största avvikelserna kan ses inom ne-

dan områden. 



 

Vistelsetiden per har barn minskat i kommu-

nens verksamheter och antalet barn har varit 

färre vilket har gett en stor positiv avvikelse 

om 6 787 tusen kronor. Samtidigt har antalet 

barn på externa enheter ökat vilket har gett 

ett stort underskott om ett stort underskott 

- 6 955 tusen kronor. 

 

Intäkterna för barnomsorg inom förskolan 

och fritidshemmen + 1 667 tusen kronor 

högre än budgeterat. 

 

En ny rektorstjänst har tillsatts på Vallber-

gaskolan. Inom enheten barn- och elevhäl-

san har flertalet vakanser gör att nämnden 

totalt visar en positiv avvikelse om + 1 419 

tusen kronor för personalkostnader. 

 

Skolenheterna gör sammantaget ett över-

skott om 957 tusen kronor trots mycket extra 

arbete som följd, både för att hantera den 

stora sjukfrånvaron och för planering och 

hantering av kommunikation med vårdnads-

havare. Samtidigt har kostnader för resor och 

externa kurser och konferenser hållits nere. 

 

Kostnaden för skolskjuts har ökat, främst för 

särskolan. Antalet elever har inte ökat i 

samma omfattning. Skolskjutskostnaderna 

blev 2 210 tusen koronor mer än budgeterat. 

 

Kostnader för skolplaceringar utanför kom-

munen har varit lägre än budget samtidigt 

som kostnaderna för tilläggsbelopp översti-

ger budget. Försäljning av studiehandled-

ning till Osbecksgymnasiet har gett ökade 

intäkter samtidigt som kostnaden för tolkar 

varit lägre vilket sammantaget gett ett över-

skott på + 1 361 tusen kronor. 

 

Måltidsverksamheten inom Laholms kom-

mun gjorde i slutet av året en återbetalning 

till nämnderna för icke nyttjade måltider. På 

grund av relativt stor frånvaro bland barn 

och elever i samband med pandemin mins-

kade kostnaderna för måltider med drygt an 

halv miljon kronor.  

 

Framtiden 
Frågan om vilka grundskolor kommunen ska 

ha, vilka årskurser de ska omfatta och var 

skolorna ska vara placerade är en strategiskt 

viktig fråga som är starkt kopplad till kom-

munens vision. Här finns även tydliga kopp-

lingar till strategisk lämplig placering för 

kommunens gymnasieskola. 

 

Nämnden ser utmaningar i att planera för en 

förskole- och grundskoleorganisationen med 

sikte mot 30 000 invånare år 2040 både uti-

från dagens förutsättningar och utifrån fram-

tidens krav och behov hos invånarna. För att 

kommunen ska lyckas med detta behövs en 

väl fungerande förvaltning och tydliga poli-

tiska inriktningar för framtiden. 

 

Skolornas insatser för elever som är i behov 

av kompensatoriskt stöd är särskilt viktigt 

för att måluppfyllelsen ska öka stabilt under 

elevernas tid i grundskolan. Särskild upp-

märksamhet behöver ägnas åt skolornas upp-

byggnad av väl fungerande elevhälsoteam 

inom vilka olika yrkeskompetenser samver-

kar utifrån samsyn på elevers behov av stöd- 

och utvecklingsinsatser för att uppnå skolans 

kunskapsmål.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 

behöver fortsätta stärkas för att utveckla bar-

nens färdigheter och förmågor. Elever i 

grundskolan med annat modersmål än 

svenska har väsentligt lägre måluppfyllelse. 

Arbetssätt med flerspråkighet och språkut-

vecklande behöver sättas i fokus.  

 

Digitala lärverktyg tillsammans med funge-

rande internetuppkoppling har blivit nöd-

vändigt i vårt samhälle. Verktyg, system och 

regler för digitaliseringen i samhället är i 

ständig rörelse, vilket genererar löpande 

styrnings- och ledningsfrågor. 

 

I ett framtidsperspektiv kommer behovet av 

samverkan regionalt och med andra kommu-

ner sannolikt att bli ännu större i takt med att 

samhällets insats- och resursbehov och kom-

plexiteten ökar.   



 

Kultur- och utvecklings-
nämnden 
 

   

(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 56 946 50 263 

Kostnader 284 053 281 287 

Nettokostnad 227 107 231 024 
   
Årsbudget, netto 230 120 234 925 
   
Avvikelse 3 013 3 901 
   
Investeringar   

Nettoinvestering 11 023 4 419 

   
Årsbudget, netto 14 404 6 190 
   
Avvikelse 
 

3 381 1 771 

 

Verksamhetsområde 
Kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhetsområde består av gymnasieutbild-

ning, vuxenutbildning, kulturskola, biblio-

tek, fritid, kultur och turism, arbetsmark-

nadsinsatser, mottagning nyanlända samt 

daglig verksamhet enligt LSS.  

 

Årets verksamhet 
Året som varit har präglats av den globala 

pandemin vilken drabbat alla delar av vår 

verksamhet. Övergångar till fjärrundervis-

ning inom Osbecksgymnasiet, vuxenut-

bildningarna och kulturskolan har medfört 

snabb och omfattande omställning till digi-

tala undervisningsformer. Dock syns tyd-

liga tendenser till ökad psykosocial ohälsa 

bland elevgrupperna, vilket behöver följas 

upp och arbetas med under kommande år.  

 

Pandemin har medfört omfattande anpass-

ningar av verksamheterna. Bland annat har 

mängder av evenemang fått flyttas över till 

digitala plattformar. Utfallet för denna an-

passning har varit blandat men det finns all 

anledning att tro att vissa aktiviteter kom-

mer bli kvar i digital form, helt eller delvis 

efter det att fysiska möten åter är möjliga.  

 

Vidare har anpassningar gjorts för att stötta 

föreningar och samarbetspartners. Bland 

annat har föreningsbidragsmodeller, och de 

krav kommunen ställer på samarbetspart-

ners anpassats och extra resurser tillskju-

tits.  

 

Omstrukturering har genomförts inom ar-

betsmarknadsverksamheten för att få en 

verksamhet som motsvarar behoven av ar-

betsträningsplatser. Inom utbildningsverk-

samheten har en större omstrukturering 

bland annat medfört att den nya enheten för 

kvalitet och service inrättats.  

 

Måluppfyllelsen har till stora delar varit 

god även om nyckeltalen visar ett blandat 

utfall. Det tidigare genomförda arbetet 

inom kultur- och utvecklingsverksamheten 

är en bidragande faktor. Under 2020 har ut-

vecklingskraften fått fokuseras till att han-

tera de situationer som uppkommit med an-

ledning av pandemin. Under 2021 är mål-

sättningen att dra nytta av det genomförda 

grundarbetet tidigare år.  

 

Från första januari 2021 har verksamheten 

bildat kultur- och utvecklingsförvalt-

ningen.  

 

Ekonomiskt utfall 
Sammantaget redovisar kultur- och utveckl-

ingsnämnden ett resultat om 3 901 tkr för år 

2020. Avdelning kultur och fritid visar på ett 

negativt resultat om – 1 635 tkr varav en 

större del (1 294 tkr) avser extra stöd till 

kommunens föreningsliv. Avdelning utbild-

ning genererade ett överskott om 5 213 tkr 

medan Avdelning arbetsmarknad genere-

rade ett överskott om 996 tkr. KUN gemen-

samt och ledning genererade överskott om 

891 tkr och nämndens politiska resurser 153 

tkr. Nämndens andel av schablonmedel från 

Migrationsverket har för året 2020 blivit 1 

717 tkr lägre än verksamheten budgeterat 

för.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framtiden 
Kultur- och utvecklingsförvaltningen ansva-

rar för en bred blandning av såväl lagstyrd 

som frivillig verksamhet. En rad faktorer så 

som pandemin, digitaliseringsutvecklingen, 

förändringar i migrationsriktlinjer med mera 

påverkar förvaltningens resurs- och utveckl-

ingsbehov under kommande år. Förvalt-

ningen är i behov av att ständigt utvärdera 

och förbättra såväl interna processer som ex-

terna leveranser för att bibehålla och/eller 

förbättra måluppfyllelsen i verksamheten. 

Inom förvaltningen ses exempelvis följande 

utmaningar och möjligheter under kom-

mande år: 

 

Inom Arbetsmarknadsverksamheten fortsät-

ter utveckling av arbete med individer i eko-

nomiskt bistånd, samverkan med närings-

livsenheten se företagsetableringar som ett 

sätt att hitta individuella lösningar till arbete 

samt tydliggörande av uppdraget för mottag-

ning nyanlända. 

 

Kultur- och fritidsverksamheten ser behov 

av insatser för att öka andelen barn- och 

unga som är i fysisk aktivitet, vidareutveckla 

Laholm som plats för konst-, kultur och eve-

nemang samt att utveckla tjänster och utbud 

i syfte att möta medborgares och besökares 

förändrade beteenden, medievärldar och 

kommunikationsmönster.  

 

Verksamheten för Frivilliga skolformer har 

ökad efterfrågan på vuxenutbildningens ut-

bud, ökad konkurrens med förändrade sök-

mönster inom gymnasieskolan och mins-

kande andel av eleverna i gymnasiesärsko-

lan som går på nationella program samt be-

hov av att kontinuerligt utveckla utbild-

ningsutbudet utifrån näringslivets behov och 

utvecklingen av KOMTEK inom ramen för 

Kulturskolan.   

Verksamhet 2020 (tkr) Budget  Utfall  Avvikelse  

Gemensam stab och ledning   8 039  7 148  891  

Lägre schabloner från Migrationsverket   0  1 717  - 1 717  

Kultur- och utvecklingsnämnden 910  757  153  

Kultur & Fritid (delsumma)   46 820  48 455  - 1 635  

Resurser Avdelningschef, inkl. kompletteringsbudget    175  233  -58  

Bibliotek  11 365  11 297  68  

Kultur, Destinationsutveckling, Turistbyrå och Teckningsmuseet  9 710  10 279  -569  

Fritid, Anläggningar och Föreningsstöd  25 570  26 646  -1 076  

Utbildning (delsumma)  145 579  140 366  5 213  

Resurser Avdelningschef  460  113  347  

Vuxenutbildningen  18 480  16 251  2 229  

Gymnasieskola inklusive interkommunal ersättning och gymnasiesärskola  118 745  116 083  2 662  

Kulturskolan & Campus Laholms reception   7 894  7 919  -25  

Arbetsmarknad (delsumma)  33 577  32 581  996   

Resurser Avdelningschef   407  516  -109  

Vägledning och mottagning nyanlända  3 736  3 663  73  

Daglig Verksamhet  13 334  12 795  539  

Jobb Laholm  9 144  8 977  167  

Jobbcenter  6 956  6 631  325  

Summa kultur- och utvecklingsnämnden  234 925  231 024  3 901  



 

Miljö- och byggnadsnämn-
den 
 

   
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter 11 795 14 337 

Kostnader 26 219 26 096 

Nettokostnad 14 424 11 759 
   
Årsbudget, netto 15 187 15 910 
   
Avvikelse + 763 + 4 151 
   
Investeringar   
Nettoinvestering 0 115 
   
Årsbudget, netto 400 400 
   
Avvikelse 
 

+ 400 + 285 

 

Verksamhetsområde 
Miljö- och byggnadsnämnden har fullgjort 

kommunens uppgifter inom plan- och bygg-

nadsväsendet, miljö- och hälsoskydds-områ-

det och som kommunens trafiknämnd. 

Nämnden har vidare haft hand om kommu-

nens uppgifter enligt alkohollagen och lagen 

om tobak och liknande produkter, grundläg-

gande kartförsörjning och bostadsanpass-

ningsbidrag. Verksamheten har varit organi-

serad i ett samhällsbyggnadskontor och ett 

miljökontor. 

 

Årets verksamhet 
 

Corona 
Nämndens båda kontor har bemannat delar 

av kommunens stab för pandemin. Arbete 

som normalt skulle ha utförts, såsom viss 

tillsyn, har delvis skjutits på framtiden. Be-

slut fattades också om att underlätta för nä-

ringslivet genom att på olika sätt minska el-

ler skjuta på deras avgifter. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadskontoret består av enhet-

erna Plan, Bygg och Mät/GIS. 

 

Plan 

Implementering av ett projektstyrningsverk-

tyg, som ska användas för initiering av pla-

ner fram till utbyggnad av områden, har för-

beretts. Enheten har också arbetat med att 

korta ned handläggningstiderna för planer 

bland annat genom att titta på remisstiderna. 

 

Under 2020 har tre detaljplaner antagits. 

Samtliga planer avser de västra delarna av 

kommunen och möjliggör etablering av ho-

tell och bilservice, bilförsäljning, kontor och 

lager samt flerbostadshus på gamla Kiruna 

kolonin. Detaljplanerna för bilförsäljning 

och hotell i Mellbystrand har överklagats 

medan Kirunakolonin har vunnit laga kraft. 

 

Under 2020 har barnkonventionen blivit lag, 

vilket innebär att barnens rättigheter ska ge-

nomsyra planarbetet. Vi har följt upp detta 

bland annat genom att upprätta en mall för 

en social konsekvensanalys som ska göras 

vid framtagandet av alla våra detaljplaner. 

 

För att bli bättre på att kommunicera utbygg-

nadsplaner med medborgarna har vi arbetat 

med att utveckla visualisering i 3D. Arbetet 

fortsätter under 2021. 

 

Verksamhetsåret har såklart också påverkats 

av covid-19 och personalen har till stor del 

arbetat på distans. 

 

Bygg 

Ärendemängden under 2020 har varit fort-

satt stor. Covid-19 har inte påverkat detta 

men inneburit en större belastning i form av 

frågor och mejl till enheten. 

Under året gjordes även insatser för att för-

bättra företagsklimatet, vilket bland annat 

inneburit att två medarbetare specialiserat 

sig på verksamheter och publika lokaler. 

Arbetet med ett bättre tillsynsarbete påbörja-

des under 2020 liksom övergången från ana-

log till digital handläggning. 

 

Mät/GIS 

Gruppen har till viss del arbetat på distans, 

men har ändå hållit utlovade leveranstider av 

kartor och tjänster till beställare. GIS-ingen-

jören har deltagit i arbetet med att utveckla 

3D i planprocessen. 

Flygningarna med drönare för att samla in 

erosionsdata över kusten har fortsatt. En 

flygning över centrala Laholm har också ge-

nomförts för att ge underlag till 3D-modell. 

 



 

Miljökontoret 
Den planerade tillsynen har genomförts till 

90%. Anledning till att vi inte nådde hela 

vägen beror på minskad tillsyn på grund av 

Corona och allmänt ökad ärendemängd. En 

del personella resurser har också avsatts för 

arbete i den övergripande kommunstaben för 

pandemin. Trängselkontroller och ökad kon-

troll av livsmedelanläggningar och serve-

ringstillstånd har överstigit den planerade 

tillsynen. Totalt har miljökontoret utfört 929 

tillsynsbesök och utfärdat 200 nya tillstånd 

för enskilda avlopp. Antalet hanterade ären-

den totalt var 2 571 vilket är en ökning med 

22%. 

 

Inom miljötillsynen har en del anpassningar 

till rådande situation gjorts, såsom digital 

tillsyn i stället för fysiska besök. Vidare har 

lantbrukstillsynen reformerats och stora en-

kätundersökningar har genomförts. 

Tillsynstakten på enskilda avlopp ligger väl 

i nivå med havs- och vattenmyndighetens 

mål 

 

Resultatet av alkohol- och tobakstillsyn efter 

trängselreglerna har varit gott och endast ett 

fåtal anmärkningar har konstaterats. 

 

Inom hälsoskydd gjordes tillsyn på alla för-

skolor samt uppföljning av projekt med ke-

mikalier i förskolan. 

Allmänna klagomål på bostäder har sjunkit 

något medan klagomål gällande nedskräp-

ning har ökat. 

 

Tillsynen på äldreboenden och övriga boen-

den som kommunen ansvarar för har fått 

skjutas på framtiden på grund av pandemin. 

 

Ekonomiskt utfall 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
Det ekonomiska utfallet för 2020 visar att 

såväl högre intäkter som lägre kostnader bi-

dragit till en positiv avvikelse med ca 3 300 

tkr. Förklaringen kan till viss del härledas till 

högre intäkter än förväntat inom bygglov, 

kartor och utsättningar, men till största delen 

från kostnadssidan. Tre stora delar är mins-

kade utbildningskostnader på grund av pan-

demin, vakant tjänst som planeringsekolog 

som tillsätts 1 mars 2021 samt att budgeten 

för bostadsanpassning inte nyttjats fullt ut. 

Kostnaderna för den senare är svåra att för-

utse då stora anpassningar hos brukare kan 

påverka resultatet i stor utsträckning. 

 

Miljökontoret 
Det ekonomiska resultatet innebar ca 390 tkr 

lägre intäkter än budget, vilket till viss del 

kan kopplas till pandemin. På kostnadssidan 

har personal och kompetenshöjande åtgärder 

blivit lägre än budget. Totalt slutade miljö-

kontoret på ett överskott med ca 480 tkr. 

 

Framtiden 
Den nya samhällsbyggnadsnämnden kom-

mer att ha en viktig roll i den kommunala ut-

vecklingen. Arbetet med att formera den nya 

förvaltningen har satt i gång för att kunna ge 

medborgare och besökare bästa möjliga ser-

vice. 

 

Byggnadsenheten 
Ett digitaliseringsprojekt avseende Bygg-R 

har startats. Detta kommer att förenkla för 

både bygglovssökande och handläggare. 

Den utökade prioriteringslistan för detaljpla-

ner medger att det arbetas aktivt med 16 de-

taljplaner samtidigt. Detta kommer att leda 

till att fler planer förverkligas. 

Enheten medverkar i pågående arbete med 

den fördjupade översiktsplanen och ny över-

siktsplan. 

 

Miljökontoret 
Tillsynsmässigt ligger planerna tre år framåt 

och beräknas kunna genomföras utan avvi-

kelser. Arbetet med att medverka i fördjupad 

översiktsplan, miljömässig upphandling, 

VA-plan samt engagemang i miljösamver-

kan Halland/Västra Götaland fortgår. 

Corona kommer att påverka tillsynen under 

hela 2021. 

 

Arbetet med förorenad mark och uppfölj-

ning av länsstyrelsens inventering av förore-

nade områden har inte kunnat skötas till-

fredsställande på flera år. Det finns därför 

behov av att anställa en handläggare för 

detta ändamål. 

  



 

Socialnämnden 
 

   
(Tkr) 2019 2020 

Driftkostnader   

Intäkter - 99 319 - 105 900 

Kostnader 610 509 639 875 

Nettokostnad 511 190 533 975 
   
Årsbudget, netto 497 918  517 900 
   
Avvikelse - 13 272 - 16 075 
   
Investeringar   
Nettoinvestering 6 094 1 978 
   
Årsbudget, netto 8 522 5 128 
   
Avvikelse 
 

2 428 3 150 

 

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 samt dagverksam-

het och mötes-platser för äldre. Här finns 

hemtjänst och hemsjukvård och olika resur-

ser för insatser inom LSS. Vidare finns öp-

penvårdsverksamhet med stöd och behand-

ling till olika målgrupper, öppen förskola 

och hälsofrämjande verksamhet. 

 

Årets verksamhet 
Verksamheten har fortsatt arbetet med åt-

gärdsplanen för att få budget i balans även 

2020. Många av de planerade åtgärderna 

har dock fått pausas på grund av Covid-19 

men nämnden har ändå reducerat sina kost-

nader under 2020. Nämnden har, trots 

detta, ett stort underskott som bland annat 

beror på att hälso- och sjukvården sedan 

flera år har stora svårigheter att rekrytera 

sjuksköterskor och tvingas köpa in resurser 

till höga kostnader, volymökningar inom 

barnavården och vårdtyngsökningar inom 

äldreomsorgen.  

 

Under 2020 har missbruksvården skjutit i 

höjden liksom våld i nära relationer, som 

en konsekvens av pandemin i kombination 

med gruppernas redan utsatta situation.  

 

Sjukfrånvaron har varit extremt hög inom 

vissa enheter samtidigt som barriärvård be-

drivits med hög arbetsbelastningen och ett 

mycket stort bemanningsbehov. Social-

nämnden har fått stora delar av merkostna-

den för Covid-19 ersatt av staten men inte 

för samtliga verksamheter.  

 

Fram emot sommaren hade socialnämnden 

många lägenheter lediga på de särskilda 

boenden samtidigt som det råder stor brist 

på demensplatser. Bristen på demensplat-

ser har funnits över tid och socialnämnden 

kommer allt närmare ett vitesföreläggande 

eftersom bristen ännu inte kunnat åtgär-

dats. Efter sommaren tog nämnden ett be-

slut om ett hemtjänsttak, det vill säga max 

antal timmar för beviljad hemtjänst/månad, 

samtidigt som verksamheten fick i uppdrag 

att ta fram ett förslag till omdisponering av 

SÄBO-platserna för att bättre anpassas uti-

från behovet. I december presenterades ett 

förslag till fler och kvalitativt bättre de-

mensplatser, centraliserade inom befintligt 

bestånd, som samtidigt skulle innebära 

stora kostnadsbesparingar för fram för allt 

nattbemanning. Vidare byggde förslaget på 

att lämna Smedjebacken som då endast 

skulle har kvar kommunens korttidsplatser, 

varav fyra måste stängas senast 2021 av 

brandskyddsskäl.  

 

Socialnämnden har även fortsatt arbetet 

med att ställa om till ett främjande förhåll-

ningssätt som på sikt ska minska antalet 

kostsamma ärenden och skapa utrymme för 

mer generella och förebyggande insatser. 

 

 

Ekonomiskt utfall 
Socialnämnden redovisar ett underskott på   

-16 075 tkr för 2020. Utfallet av intäkter 

2020 blev 26 525 tkr över budget, som ut-

görs av projektmedel, försäljning till andra 

verksamheter och kommuner, statsbidrag till 

äldreomsorg samt ersättning för Covid-19 

kostnader inom äldreomsorg och LSS. Kost-

naderna ökade med -42 600 tkr.  

 

 

 



 

Covid-19 har påverkat nämndens verksam-

heter och resultat och statlig ersättning för 

merkostnader avseende bland annat provtag-

ning, smittskydd, personal för äldre och 

funktionsnedsatta och hälso- och sjukvårds-

personal för covid-19 uppgår till 19 947 tkr.  

 

Semesterlöneskulden har på grund av covid-

19 ökat med 2 544 tkr. Sjuklönekostnaderna 

har ökat med 3 018 tkr under 2020 jämfört 

2019, till stor del på grund av covid-19 och 

dessutom har covid-19 inneburit att nämn-

dens planerade hälsosatsningar under 2020 

för att reducera sjuklönekostnader har ute-

blivit.  

 

Vårdtyngds- och volymförändringar under 

2020 har medfört en kostnadsökning på 24 

824 tkr.  

 

En åtgärdsplan för att minska kostnaderna 

påbörjades redan under 2019 och åtgärdspla-

nen för 2020 har inneburit kostnadsreduce-

ringar på 5 965 tkr. 

 

Framtiden 
Den kortsiktiga utmaningen är pandemiarbe-

tet och att upprätthålla den goda vården i en 

redan trött och sliten organisation. Corona 

påverkar och kommer att fortsätta påverka 

socialnämnden under 2021, även efter avslu-

tad vaccination.  

 

Smittan och smittspridningen kommer att 

fortsätta och både skyddsutrustning och bar-

riärvård kommer att vara ett inslag i 

verksamheten tills spridningen klingat ut.  

Under denna period har vi också att ta sär-

skild hänsyn till barnen, som inte kommer att 

erbjudas vaccinationsmöjlighet.  

 

Socialnämndens utmaning de kommande ett 

till två åren är att få budgeten i balans. Med 

de åtgärder och omställningar som planerats 

och fortlöpande reviderats genom nämndens 

aktiva arbete var planen att ha balans inför 

2023. Flera åtgärder har, som tidigare 

nämnts, fått skjutas fram eller pausats å 

grund av pågående pandemi. Det är svårt att 

prognostisera när arbetet kan återupptag fullt 

ut. Då socialnämnden inte tillåts att gå vidare 

med omställning av boendeplatser som pla-

nerades under 2020 i kombination med ett 

tak för hemtjänst finns en stor risk att under-

skottet i stället kan komma att öka.  

 

Den långsiktiga utmaningen är att ställa om 

verksamheten mot ett främjande förhåll-

ningssätt, som stödjs av kommande social-

tjänstlag 2023 och pågående arbete med god 

och nära vård. För att klara denna omställ-

ning måste resurser frigöras och ställas om 

eller tillföras mot främjande och förebyg-

gande verksamhet som långsiktig ger effek-

ter i form av minskade kostsamma individ-

ärende. Denna resa kommer att bli en än 

större utmaning då nämnden inte kan full-

följa sina planerade åtgärder för att anpassa 

verksamheten efter behoven och en mer 

kostnadseffektiv verksamhet.   

 

 

  



 

Revisionen 
 

Driftkostnader   
(Tkr) 2019 2020 
   
Intäkter 151 -133 
Kostnader 1 546 1 171 
Nettokostnad 1 395 1 304 
   
Årsbudget, netto 1 301 1 376 
   
Avvikelse -94 +72 
   

 

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 

styrelsens och nämnders verksamhets-

områden samt inom fullmäktigebered-

ningar 

- Verksamheten i de kommunala företa-

gen, där kommunen direkt eller indirekt 

innehar samtliga aktier, genom de lek-

mannarevisorer som utses i dessa. 

 

Revisorerna prövar om: 

- Verksamheten sköts på ett ändamålsen-

ligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredställande sätt 

- Räkenskaperna är rättvisande 

- Den interna kontrollen är tillräcklig 

 

Revisionen i Laholm består av sex förtroen-

devalda revisorer och biträds av en kundan-

svarig certifierad revisor. EY har upphand-

lats som sakkunnigt biträde. 

 

Revisionen har kontinuerlig kontakt med re-

visionsnätverk på regional och nationell nivå 

för att bland annat kvalitetssäkra gransk-

ningsprojekten och det allmänna revisions-

arbetet. 

 

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. Planerade studiebesök 

fick ställas in på grund av pandemin.  

 

Följande djupgranskningar har genomförts: 

- Granskning av avtalshantering 

- Granskning av elevers frånvaro i grund-

skolan 

- Granskning av intern kontroll 

- Uppföljning av 2018 års granskning av 

kommunstyrelsens ägarstyrning och bo-

lagens följsamhet till ägardirektiv och 

policys 

 

För granskningsresultat och övrig informat-

ion hänvisas till årets revisionsberättelse 

med tillhörande redogörelse. 

 

Revisionen har till viss del fått anpassa sitt 

arbete på grund av den rådande pandemin. 

Granskningsuppdrag har flyttats och meto-

der har justerats. Revisionen har sedan mars 

månad genomfört sina möten digitalt.  

 

Ekonomiskt utfall 
Revisionen uppvisar en positiv budgetavvi-

kelse om 72 tkr. Överskottet kan härledas till 

genomförande av digitala möten och till en 

budgetåterhållsamhet. En viss kostnad har 

uppstått på grund av flyttade granskningar.  

 

Framtiden 
Revisionen under 2021 kommer att utföras i 

enlighet med antagen revisionsplan. Revis-

ionsplanen har upprättats enligt god revis-

ionssed och utgår från revisionens risk- och 

väsentlighetsanalys. Revisionsplanen har 

presenterats för kommunfullmäktige. 

 

Revisionens verksamhet under 2021 innefat-

tar grundläggande granskning, fördjupade 

granskningar, hearings, uppföljning av tidi-

gare granskningar samt verksamhetsbesök. 

 

2021 år fördjupade granskningar omfattar: 

- Kränkande behandling i skolan 

- Ekonomiskt bistånd 

- KS Uppsiktsplikt 

- Bemötande och tillgänglighet 

- Budgetprocessen 

 

Inom de kommunala bolagen kommer fas-

tighetsunderhåll och projektstyrning att 

granskas. I revisionsplanen ingår även 

granskning av delårsrapport och årsredovis-

ning.  



 

Laholmshem AB 
 

   
(Mkr) 2019 2020 
   
Intäkter 137,5 142,4 

Kostnader -96,8 -114,0 

Avskrivningar -22,9 -23,8 

Rörelseresultat 17,8 4,6 

Finansnetto -12,5 -13,1 

Res. e. fin poster 5,3 -8,5 

Bokslutsdisposition 0,1 2,5 

Uppskjuten skatt -0,7 -1,7 

Resultat 4,7 -7,7 

   
Tillgångar 962,5 1 050,0 

Eget kapital 144,4 136,8 

Skulder o avsättningar 818,1 913,2 

   
Nettoinvesteringar 78,1 86,0 
   
Nyckeltal   

Soliditet % 14,7 12,5 

Avkastning på eget kap % 3,7 negativ 

Direktavkastning % 4,0 4,1 

Antal årsanställda exkl. VD 36 32 
   

 

Verksamhetsområde 
Verksamheten i Laholmshem AB består i att 

äga och förvalta fastigheter med bostäder, 

lokaler och kollektiva anordningar och med 

huvudinriktning på bostadslägenheter med 

hyresrätt. Bolaget ska drivas enligt affärs-

mässiga principer och främja bostadsförsörj-

ningen i Laholms kommun. De övergripande 

målen i bolagets affärsplan är stark ekonomi, 

hög uthyrningsgrad, nöjda kunder med låg 

omflyttningsfrekvens samt hög arbetstill-

fredsställelse och trivsel bland personalen.  

 

Total bostadsyta uppgår till 93 495 kvm 

(93 409) och lokalarean uppgår till    8 909 

kvm (10 125). Antal bostadslägenheter är 

1 495 st (1 480) och lokalenheter 51 st (53). 

I förhållande till 2019 har antalet lägenheter 

ökat med 15. Gällande lokalytan uppgår re-

duceringen om två lokaler till en yta om 

1 216 kvadratmeter. 

 

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 hel-

ler fanns vid årets slut.  

 

Laholmshem använder sig av ett besökssy-

stem som möjliggör för sökande att själva 

aktivt söka lägenheter direkt när lediga lä-

genheter publiceras på hemsidan. Detta har 

effektiviserat och snabbat upp uthyrnings-

processen. Under året har bolaget också ökat 

sin digitalisering och kundservice. En app 

har utvecklats under året så att bolaget 

snabbare och enklare ska kunna nå ut till sina 

hyresgäster med information.  

 

2015 reviderade bolaget sin uthyrningspo-

licy som bättre skulle gynna interna sökande 

och människor som redan bor i kommunen. 

Policyn har upplevts som positiv för de bo-

ende. 

 

Omflyttningsfrekvensen ligger på ungefär 

samma nivå jämfört med föregående år, nå-

got bättre siffra om 18,4 procent 2020, (jmf 

19,0 procent 2019). Antal flyttningar upp-

gick 2020 till 281 stycken, motsvarande 

siffra 2019 var 282. 

 

Bolaget arbetar aktivt med att öka sin digi-

tala närvaro. En app har tagits fram under 

2020 för att lättare kommunicera och syn-

kronisera information till hyresgästerna. Bo-

laget på detta vis nå ut skyndsammare och 

mer direkt till hyresgästerna. Under 2021 

kommer bolaget förbättra hemsidan samt bli 

mer aktiva på sociala medier. Allt för att 

skapa en bättre kontakt för information till 

hyresgästerna. 

 

Bolaget gör vart annat år en kundundersök-

ning bland hyresgästerna. 2020 års resultat, 

glädjande nog, har förbättrats ytterligare. 

Svarsfrekvensen var hör, 65,5 procent, vilket 

var något lägre än under 2018 då siffran upp-

gick till 68,8 procent. Läget med coro-

napandemin har försvårat något. Bolaget to-

talt serviceindex har förbättrats med 3,4 pro-

centenheter vilket har medfört att bolaget 

blivit nominerade till kundkristallen för 

största lyftet. Totalt var bolagets siffror nå-

got bättre på alla delar än i senaste undersök-

ningen. 

 



 

Nyproduktion och fastighetsutveckling 
Under 2018 färdigställdes projektet av ung-

domsbostäder i Laholm. Fyra lägenheter 

stod inflyttningsklara 1 februari 2018. Under 

2019 har bolaget fortsatt sin byggnation på 

fastigheten med ytterligare fyra lägenheter. 

Bolaget har under 2020 fortsatt på framta-

gande av ungdomsbostäder. Denna gång är 

det Våxtorp som har utvecklats med åtta 

ungdomslägenheter. Inflyttning har skett un-

der hösten 2020. Kostnaden för uppförandet 

har landat på 15,2 miljoner kronor. 

 

Under 2020 har bolaget via ett dotterbolag 

påbörjat byggnation av 49 lägenheter på 

Klarabäcksområdet i Laholm. Beräknas vara 

klara för inflyttning januari 2022. 

 

Bolaget har också några planerade byggnat-

ioner. I Våxtorp är det tänkt att bolaget ska 

bygga 16 bostadslägenheter. Projektet pågår 

och bolaget beräknar påbörja byggnation un-

der 2021. Inflyttning beräknas till hösten 

2022. 

 

Bolaget har erhållit en beställning från kom-

munen gällande en förstudie på ett äldrebo-

ende om 40 platser i kombination med en 

förskola om sex avdelningar. Förstudiepro-

jektet kommer att fortgå under 2021. Tidi-

gare Solgården har ersatts med ett tillfälligt 

boende om 40 platser på Båstadvägen i 

Våxtorp. De tillfälliga lägenheterna stod 

klara för inflyttning vi halvårsskiftet 2020. 

 

Bolaget har fått i uppdrag av sin ägare att 

uppföra 12 lägenheter i markplan på Alex 

väg i Knäred. 

 

Planering för byggnation i Hishult pågår. 

Tomten som är aktuell är den så kallade 

Granhemstomten. Bolaget utreder behovet 

av lägenheter. Förhoppningsvis kommer nå-

gon typ av projekt att påbörjas under 2021. 

 

På Altonaområdet i centrala Laholm pågår 

bolagets största renovering. Renovering av 

tre befintliga huskroppar till ett värde om 

115,0 miljoner kronor. Utöver renoveringen 

pågår arbete med att Laholmshem vill förtäta 

och utveckla området. Arbetet pågår med 

framtagande av en ny detaljplan för 

Hällebäckshus. Bolagets intentioner är att 

bygga 100 nya lägenheter. Byggnationen 

skulle iså fall medföra rivning av befintliga 

Hällebäckshus samt uppförande av ny/nya 

fastighet. Antalet lägenheter skulle i så fall 

fördubblas mot idag. 

 

Ombyggnads- och underhållsarbeten 
samt förvaltning 
Bolagets huvuduppgift är att förvalta det be-

fintliga bostadsbeståndet. Det innebär att un-

derhålla och renovera de fastigheter bolaget 

äger för att uppfylla hyresgästernas behov 

och önskemål. Då bolaget lyckas med detta 

innebär det att värdet är kvar i fastigheterna. 

 

Under de senaste åren har inriktningen mot 

en mer systematisk process för ombyggnad, 

underhåll och renovering av bolagets fastig-

hetsbestånd påbörjats. Underhållsarbetet är 

tänkt som standardförbättringar av kök och 

badrum. Även åtgärder som byte av fönster, 

dörrar och takomläggningar ingår. 

 

Bolaget har under året påbörjat underhåll 

och renoveringar av bolagets bestånd på Al-

tonaområdet. Tanken är att tre av fyra hus 

ska genomgå stora förbättringar. Förbätt-

ringarna avser både inre och yttre upprust-

ning. Avsikten med renoveringen och even-

tuellt kommande nyproduktion är att för-

bättra och höja standarden och statusen på 

hela området.  

 

Laholmshem har också under året slutfört åt-

gärder kring renoveringar i Hasslöv med 

både inre och yttre åtgärder. Bolaget har 

också genomfört takrenoveringar på de cen-

trala hyresfastigheterna på Syrengården och 

Rosengården. 

 

Ekonomiskt utfall 
Laholmshem AB redovisade ett överskott 

om 7,7 mkr (4,7).  

 

Då kommunen inte längre hyr tidigare Sol-

gården i Våxtorp och bolaget ska framöver 

bygga ett nytt boende har värdet på tidigare 

Solgården utrangerats, skrivits ner. Utrange-

ringen har under 2020 uppgått till 13,6 mil-

joner kronor. Utrangeringen har således på-

verkat bolagets resultat samtidigt försämrats 



 

bolaget egna kapital och därmed soliditeten 

för bolaget. Under året har en fastighets sålts 

med en reavinst på 1,7 miljoner kronor vilket 

väger upp resultatet något. 

 

Bolaget har under året resultatfört under-

hållsåtgärder på beståndet om hela 15,9 mil-

joner kronor, vilket var i nivå med budgeten. 

 

De ökade kostnaderna som återfinns i boks-

lutet jämfört med budgeten är i stora dela 

hänförliga till evakueringsboendet på Bå-

stadvägen i Våxtorp. 

 

Drift- och underhållskostnader frånsett Sol-

gården har reducerats med 0,4 miljoner kro-

nor mellan åren. 

 

Bolaget räntekostnader har ökat något under 

året. Ökningen uppgår till 0,5 miljoner kro-

nor. Bolaget har under 2020 lånat upp 100,0 

miljoner kronor. 

 

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 280 mkr 

(320), en minskning med 40,0 miljoner kro-

nor. Bedömningen är att de låga räntorna 

fortsätter och när försäkringsinstrumenten 

löper ut kan räntekostnaden sjunka samtidigt 

som risken ökar. Vid årsskiftet uppgick det 

sammantagna undervärdet till 8,5 mkr (15,3 

mkr 2019) för den totala återstående löptiden 

i avtalen. Undervärdet/övervärdet represen-

terar den kostnad/intäkt som skulle uppstå 

om man avslutar avtalen i förtid.  

 

Aktiekapitalet uppgår till 35,0 mkr. La-

holmshems långfristiga låneskuld uppgick 

vid årsskiftet till 876,0 mkr. En nyupplåning 

om 100,0 miljoner kronor har skett under 

året. 

 

Bolaget har under året erlagt kommunen 2,7 

mkr för borgensavgift. Avgiften uppgår till 

0,35 procent. Avgiftens syfte är att bolaget 

inte ska erhålla någon konkurrensfördel jäm-

fört med privata bostadsbolag. 

 

 

Uppföljning av finansiella mål 
Enligt ägardirektivet ska Laholmshem AB 

under varje given treårsperiod sträva efter en 

genomsnittlig direktavkastning motsvarande 

4,0 procent. Direktavkastningen definieras 

som bruttovinsten / marknadsvärdet av fas-

tigheterna som anges i bolagets årsredovis-

ning. Bolaget ska även långsiktigt arbeta för 

konsolidering i syfte att minska kommunens 

risktagande som ägare. Det egna kapitalets 

andel av bolagets balansomslutning ska suc-

cessivt öka så att soliditeten uppgår till minst 

12,0 procent. 

 

Direktavkastningen under 2020 uppgick till 

4,1 procent,(4,0 procent 2019) Den genom-

snittliga direktavkastningen har under de tre 

senaste åren uppgår till 4,2 procent. Solidite-

ten sjönk med 2,2 procentenheter för att 

uppgå till 12,5 procent (14,7 procent 2019). 

Anledningen till detta är utrangeringen av 

befintliga Solgården. 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 bolaget 

gick från ett producerande och förvaltande 

företag till ett modernt serviceföretag med 

kundorienterad verksamhet och organisat-

ion). Bolaget ska ta fram en ny affärsplan un-

der 2021 men grunden i den gamla gäller än. 

 

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 in-

nebar att ägardirektiv som bland annat preci-

serar vilka avkastningskrav ägaren ställer på 

bolaget är en viktig del i utvärderingen av 

bolaget, om god ekonomisk hushållning rå-

der. Även allmännyttans hyresnormerande 

roll försvann i samband med nya lagen. Bo-

lagets 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 gemen-

samt direktiv för kommunens helägda bolag, 

dels ett särskilt ägardirektiv för bolaget.  

 

Under 2020 har världen förändrats, coro-

napandemins inverkan i samhället. Bolaget 

har dock inte under 2020 års verksamhet 

drabbats särskilt hårt finansiellt. Bolaget har 

inte haft många förfrågningar om hyreslätt-

nader eller avskrivningar av hyror. 

 

Samhället har under några år varit något mer 

oförutsägbar än under tidigare högkonjunk-

tur, världsbilden har rubbats med olika han-

delskrig, Brexit och finansiell oro. Den fi-

nansiella oron är fortsatt hög i omvärlden så 

även i Sverige. Det är fortsatt en historiskt 

låga nivå på räntor och bolaget har under 

2020 erhållit negativ ränta på en del av lånen 

hos Kommuninvest. Troligtvis har räntorna 

varit nere på lägsta nivån för att sakteliga 

börja stiga till något högre nivåer framöver, 

nivån är dock oklar. Då bolagets ekonomi 

påverkas av ränteläget är detta av yttersta in-

tresse för bolaget och kommunen att bevaka. 

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm 
Då bolaget är relativt nybildat och verksam-

heten i bolaget inkludera idag uppförande av 

49 nybyggda lägenheter i två sexvånings 

punkthus görs ingen separat kortversion för 

detta bolag. 

 

Inflyttningen i de nya lägenheterna är beräk-

nade till januari 2022. 

 

Projektet har hitintills förbrukat 71,1 miljo-

ner kronor och beräknas ha en slutkostnad på 

107,0 miljoner kronor. 

  



 

Kommunfastigheter i  
Laholm AB 
 

   
(Mkr) 2019 2020 

Intäkter 132,2 133,4 

Kostnader -104,8 -100,2 

Avskrivningar -26,1 -29,8 

Rörelseresultat 1,3 3,4 

Finansnetto -1,3 -2,3 

Res. e. fin poster 0,0 1,1 

Bokslutsdisposition 0,0 -1,0 

Skattekostnader -2,0 0,2 

Resultat -2,0 0,3 

   
Tillgångar 1 011,7 1 068,9 

Eget kapital 17,8 18,0 

Skulder och avsättningar 993,9 1 050,9 

   
Nettoinvesteringar 145,9 126,1 
   
Nyckeltal   

Soliditet % 1,5 1,2 

Avkastning på eget kap. % Neg. 8,4 

Direktavkastning % 1,6 2,3 

Antal årsanställda exkl. VD 66 65 

 

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 bi-

stå kommunen med att anskaffa och av-

veckla externt förhyrda lokaler. 

 

Större delen av bolagets fastighetsbestånd är 

uthyrt till kommunala verksamheter genom 

ett generellt hyresavtal. Detta grundar sig på 

ett ramavtal som parterna enades om i sam-

band med övergången. Hyresavtal, förvalt-

ningsavtal och tjänsteköpavtal har tecknats. 

Hyrorna utgår från självkostnadsprincipen 

och hyresändringar regleras i enlighet med 

ramavtalet. 

 

Kommunen hyr 83 lokaler om totalt 118 392 

kvadratmeter. Därutöver hyr bolaget ut 18 

lokaler samt tre bostadslägenheter till ex-

terna hyresgäster. I förvaltningsavtalet ingår 

elva lokaler med kommunal verksamhet och 

åtta förvaltade bostadslägenheter. Total yta i 

bolaget inklusive förvaltning uppgår till 

126 455 kvadratmeter. 

 

Årets verksamhet 
 

Fastighetsförsäljningar och förvärv 
Under året har bolaget sålt gamla Lantmän-

nens lokaler i Våxtorp, Våxtorp 5:24.  

 

Bolaget har också förvärvat en del av Röd-

betan 1 från Laholmshem, gamla Glänninge-

skolan som kommer användas av kommunen 

till LSS verksamhet, LSS Timjangången. 

 

Nyproduktion 
Bolaget har precis slutför ett stort skolpro-

jekt med Glänningeskolan för 271,8 miljo-

ner kronor för att under året har påbörjat 

nästa stora projekt. Detta projekt är nya 

Skottorpsskolan, projektet ska vara klart un-

der kvartal 4 2021 och beräknas kosta 164,0 

miljoner kronor. I projektet ingår en ny för-

skola med fyra avdelningar. Befintliga sko-

lan ska också renoveras, renoveringen kom-

mer utföras under första halvåret 2022.  

 

Bolaget har också efter beställning från 

kommunen påbörjat byggnation av ytterli-

gare två avdelningar på Glänningesjö för-

skola. Idag finns det fyra avdelningar och 

förskolan kommer således innefatta sex av-

delningar när den är klar. 

 

Kommunen är även under året gjort en be-

ställning av en förstudie för en förskola på 

Smedjebacken i Knäred. 

 

Ombyggnad- och underhållsprojekt 
Under året har verksamheten varit intensiv. 

Flera omfattande om- och tillbyggnadspro-

jekt, renoveringar och större underhållspro-

jekt har genomförts.  

 

På Tingshuset i Laholm har tak- och fasad-

arbeten genomförts. Byggnaden är kultur-

klassad vilket har föranlett att arbetet har 

skett i nära dialog och samarbete med Kul-

turmiljö Halland. För att fastigheten ska bli 



 

användbar för exempelvis kontor krävs in-

vändiga arbeten också. 

 

Flera idrottshallar har underhållits under året 

med uppfräschning av dusch- och omkläd-

ningsrum, bland annat i Veinge och Laholm. 

Framöver står idrottshallen i Skottorp på tur. 

 

På Blåkullaskolan har en livstidsförlängning 

av en ytskiktsrenovering gjorts för att i loka-

lerna kunna bedriva förskoleverksamheten i 

stället för skolverksamhet.  

 

Ekonomiskt utfall 
Kommunfastigheter i Laholm AB redovi-

sade ett överskott om 0,3 mkr (-2,0 mkr 

2019).  

 

Bolaget har under året inte gjort någon ytter-

ligare nyupplåning. Under 2019 gjordes ny-

upplåning om 290,0 mkr. Upplåningen som 

gjordes 2019 var för att täcka investeringsut-

gifterna i framförallt den nya Glänningesko-

lan samt i Vallmons förskola. Under 2021 

kommer upplåning behövas göras för att fi-

nansiera Skottorpsskolan. Upplåningsbeho-

ven är inte bestämt ännu. 

 

Kommunfastigheter löste in första reverslå-

net om 155,0 miljoner konor 2019. Kvar har 

bolaget ett reverslån från 2017 om 186,9 

miljoner kronor. För reverslånet till kommu-

nen utgår ränta under året med 0,05 procent 

för 2020. Därutöver reverslånet hade bolaget 

vid årsskiftet externa lån om 670,0 mkr. 

 

Bolaget fick under 2019 ett beslut från Skat-

teverket med effekter från den skatterevis-

ionen bolaget varit föremål för. 2019 års 

bokslut belastat bolagets resultat med 2,9 

mkr. Från och med budgetåret 2020 betalar 

kommunen en budgeterad vinst på fastighet-

erna om 2,29 procent. För 2020 uppgår detta 

vinstpåslag till 1,93 procent. 

 

Framtiden 
Bolaget har stora utmaningar att tillsammans 

med kommunen planera för att möta upp och 

planera för befolknings-ökningarna. Stora 

investerings- och underhållsbehov i framti-

den ställer stora krav på att hitta olika och 

bra finansieringslösningar.  

Efter stora projekt som Glänningeskolan, 

Skottopsskolan och förskoleutbyggnad på 

Glänningesjö förskola kommer bolaget inom 

den närmaste tiden ha färre stora projekt. 

Bolaget kommer i stället arbeta löpande med 

mindre projekt.  

 

Bolaget avvaktar vad kommunen önskar 

göra med Tingshuset samt tidigare Polishu-

set i centrala Laholm.  

  



 

Revisionsberättelse 
 

 


