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Kommunstyrelsens ordförande 
Även 2021 så ställde pandemin till bekymmer för kommunens verksamhet, främst inom social-

nämnden och barn- och ungdomsnämndens områden. Tidvis har det varit svårt att bemanna upp för 

att bedriva verksamheten. Trots alla bekymmer så har man ändå fått det att fungera. Det är jag im-

ponerad över. 

 

Kommunen hade vid årsskiftet 26 319 invånare, vilket är en ökning med 352 personer. Extra gläd-

jande är att kommunen hade ett födelseöverskott med 27 personer. Detta är glädjande att kommu-

nen växer, men det ställer också krav på att verksamheterna hinner med den kommunala servicen. 

 

Det som också är positivt är att det byggs bostäder i många av våra tätorter. Om jag gör en liten 

runda i kommunen och börjar i Laholm så är både flerbostadshus på Shelltomten och Kobben fär-

digställda. Påhlsson fastigheter har också byggt ytterligare bostäder centralt. I Knäred och Våxtorp 

byggs det också nya bostäder. Därutöver finns det planer på nya bostäder i de flesta av kommunens 

tätorter. Planer som kommer att färdigställas de kommande åren. Utöver detta så byggs det många 

enskilda villor främst vid kusten i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. 

 

När det gäller nya planer för företagsetableringar så väntar kommunen fortfarande på besked om det 

beviljas prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för den detaljplan som tagits fram ut-

med E6:an i Mellbystrand. En mycket viktig plan som kan skapa någonstans mellan 300 och 400 

nya jobb. Jobb som så väl behövs. 

 

Under året har politiken äntligen kommit till ett beslut angående Sofieroleden. Det gör att kommu-

nen nu kan fortsätta utvecklingen och byggnation av den mark längs Lagavägen som har köpts 

undre flera års tid. Tillsammans med det närliggande kvarteret Laxen, blir det en efterlängtad entré 

till staden som är värd namnet. 

 

En av kommunens viktigaste magneter för att locka till sig turister är givetvis stranden. Allt fler har 

upptäckt vår fina strand. För att möta behovet av bättre service och klarare regler vad som gäller vid 

olika etableringar, parkeringar mm, har kommunen tagit ett helhetsgrepp på strandfrågorna. Det här 

är också en ekonomisk fråga som kommer att spänna över flera år för att få till ändamålsenliga ser-

vicebyggnader på ett antal platser. 

 

Vi hade också ett trevligt besök av Kungaparet under året. De ville veta hur våra gymnasieelever 

klarat av den digitala undervisningen som blev ett måste under pandemin. Det blev ett lättsamt och 

trevligt möte mellan elever och Kungaparet. Ett möte som uppskattades mycket. 

 

Jag har försökt lyfta fram en del av allt positivt som har hänt i kommunen under 2021. Givetvis 

finns det mycket mer. Men det finns också några negativa händelser som satte en prägel på året. Jag 

tänker på de många bränder som skedde; Osbecksgymnasiet, Verksamhetslokalerna vid Stortorget, 

hemtjänstens lokal i Hishult och idrottsklubbens lokal i Knäred. Det har inte konstaterats några 

samband mellan dessa bränder vilket jag vet att många funderat över och varit rädda för. 

 

Detta blir min sista inledande text till en årsredovisning jag vill passa på att tacka alla för ett gott 

arbete under året, jag vet också att det inte alltid är så att man får den uppskattning arbetandes i 

kommunal verksamhet som man förtjänar. Alla ni som jobbar i kommunen, på alla nivåer, får denna 

uppskattning av mig här och nu. Stort tack! 

 

 

 Erling Cronqvist (C) 

 Kommunstyrelsens ordförande 
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Året som gått 
 

Januari-februari 
  

• Äntligen var det dags för vaccinering mot covid-

19 och först ut var våra äldre. Den 8 januari kom 

personal från Region Halland till Laholm för att 

utföra vaccineringen på kommunens särskilda bo-

enden och de började på Randerslund. På bara nå-

gon minut var den historiska händelsen över efter 

att en av de boende hade fått den första sprutan.  

 

 

• Fridhemshus i Lilla Tjärby blev ett LSS-boende 

anpassat efter olika grupper behov. De unga mel-

lan 18-30 år vill klara sig mer själv, med tillgång 

till stöd och fick därför egna lägenheter på ovan-

våningen. På nedre plan blev det gruppbostad för äldre vuxna, anpassat efter de behov som kan 

uppstå på ålderns höst. 

 

• Hur har ett år med coronapandemi påverkat Laholms kommun? Det ville Kronprinsessan Victo-

ria och Prins Daniel veta vid ett digitalt samtal den 17 februari med kommunstyrelsens ordfö-

rande Erling Cronqvist (C) och kommunchef Anders Einarsson. Kronprinsessparet gjorde digi-

tala nedslag i flera av Sveriges kommuner för att få en bild av hur de hanterat pandemin. 

 

 

Mars-april 
 

• Större valfrihet, bättre hållbarhet och mer näringsrik 

mat. Det är några av skälen till att hemtjänsten 

övergick till att leverera nerkyld i stället för varm-

hållen mat till de brukare som får maten hemkörd. 

Förändringen innebär att all mat nu tillagas på Lin-

gården och brukarna har tolv olika rätter att välja 

mellan. 

 

 

 

• Peter Johansson utsågs till ny vd för det kommunala bostadsbolaget Laholmshem och Kommun-

fastigheter. Detta efter en period som tillförordnad vd och innan dess rollen som ekonomichef i 

bolaget. 

 

• I april sågs en ljusning i pandemin och vissa kultur- och fritidsanläggningar som varit stängda 

sedan januari kunde försiktigt öppna upp igen under begränsade former, med syftet att främja 

folkhälsan. På Folkhälsocentrum som varit stängt för allmänheten gick det till exempel åter att 

motionssimma.  

 

 

 

  

92-åriga Inger Hansson fick första spru-
tan mot covid-19 i Laholms kommun. 

Maten till brukarna i hemtjänsten lagas 
på Lingården. 
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Maj-juni 
 

• Söndagen den 2 maj börjar det brinna på Campus La-

holm. Branden var omfattande, och även Lagaholms-

skolan drabbades. Farhågorna var stora kring hur 

branden skulle drabba elevernas skolgång. De flesta 

hade redan en lång period av fjärrundervisning 

bakom sig på grund av pandemin. Men räddnings-

tjänsten lyckades begränsa lågorna och redan efter 

några dagar kunde de första eleverna återvända till 

skolan.  

 

 

• Digital bygglovshantering infördes. Den nya e-tjäns-

ten innebär att det går att söka bygglov direkt på nä-

tet. Förutom att det blir smidigare och enklare så är förhoppningen att det ska korta ner alltför 

långa handläggningstider. 

 

• Förslaget ”Strandparken” utsågs till vinnare bland sju inkomna bidrag i markanvisningstävlingen 

om Mellbystrands centrum. Därmed stod det klart att FOJAB arkitekter och Hamiltone Fastig-

heter AB får bygga ett 80-tal hyresrätter. Nästa steg blir en ny detaljplan och målet är byggstart 

2023. 

 

• Den 1 juni sänktes hastighetsgränsen till 40 kilometer i timmen även inom Laholms tätort. Sedan 

tidigare gällde 40 i kommunens övriga tätorter. 

 

• Biblioteken i Knäred och Våxtorp nyöppnade och kommuninvånarna fick lära sig vad meröppet 

innebär. Det vill säga att låntagarna får tillgång till biblioteket mellan klockan 07-22 under veck-

ans alla dagar. 

 

• Den 14 juni brann det åter i Laholm. Den här gången bröt en stor brand ut i en fastighet med bu-

tiker och restaurang mitt i centrum vid Stortorget. Ingen kom till skada och intilliggande hus 

kunde räddas, men av den branddrabbade byggnaden gick i stort sett inget att rädda skulle det 

visa sig. 

 

• Det blev klart att Laholms kommun tar över ansvaret och skötseln av det populära natur- och fri-

tidsområdet Hjörnered från den 1 januari 2022. Markägaren Statkraft sade upp avtalet med Hal-

lands scoutdistrikt och skrev ett nytt avtal med kommunen som vill utveckla området i samarbete 

med Härliga Hjörnered.  

   

Juli-Augusti 
  

• Vid halvårsskiftet passerades en milstolpe då Laholms kommun fick över 26 000 invånare. 

 

• Under sommaren drog Teckningsmuseet mängder av besökare från när och fjärran till den omta-

lade utställningen om svensk modeteckning mellan 1920-2020. 

 

  

Branden på Campus Laholm var drama-
tisk. 
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September-oktober 
  

• Hur ska kustområdet utvecklas fram till år 2040? Det ska den fördjupade översiktsplanen för 

kusten ge svar på. I september gick planen ut på samråd för att alla berörda skulle få säga sin me-

ning om utvecklingen av Mellbystrand, Skummeslövsstrand, Mellby företagspark, Skottorp och 

Åmot. 

 

• Glänningesjö förskola byggdes ut till sex avdelningar med 105 barn och de moderna lokalerna 

nyinvigdes under festliga former med bandklippning och tårta. 

 

• Nomineringen öppnade till två nyinstiftade personalpriser i Laholms kommun. Det handlar om 

ett innovationspris och ett pris för värdeskapande medarbetare. Både invånare och medarbetare i 

kommunen kunde föreslå kandidater.  

 

• Osbecksgymnasiet var en av platserna som Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia besökte när 

de var i Halland för att uppmärksamma lokala insatser i pandemins fotspår. Kungaparet mötte 

elever och personal under ett avslappnat samtal i Aktivitetshuset och eleverna fick berätta hur de 

haft det under pandemin. Därefter gick färden till Strandängshälsan i Skummeslöv. 

 

• Den nya gång- och cykelvägen mellan Tjärby och Lilla Tjärby stod klar och innebär att det nu 

finns en trafiksäker väg även för cyklister hela vägen till Laholm. 

 

• Stadsbiblioteket nyinvigdes efter att ha varit stängt under två månader för renovering. Under ti-

den hade lokalerna fått sig ett rejält lyft med nya golv, nya bokhyllor och barnavdelningen hade 

utökats. 

 

  

Osbecksgymnasiet var ett av stoppen vid Kungaparets besök i Halland. 
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November-december 
 

• Flammabadets camping i Knäred fick en ny arrendator. Det blev Lars Möller, granne med cam-

pingen, som tog över direkt. 

 

• Vaccinationsbussen kom till Laholm och Osbecksgymnasiet för att erbjuda drop-in vaccinationer 

mot covid-19. Region Halland stod bakom den nya bussen där det gick att få dos 1 som 2, samt 

dos 3 för de grupper som rekommenderades detta vid den här tidpunkten. 

 

• Pandemin hade försenat planerna, 

men den 11 november var det änt-

ligen dags för invigning av Ole 

Buntons skulptur ”Att slå bro 

mellem de nordiske lande” på tor-

get i Knäred. Det tolv ton tunga 

konstverket är ett minne av freden 

i Knäred.  

 

• Nya Skottorpsskolan och försko-

lan Mumindalen stod klara och 

togs i bruk under slutet av året. I 

den nya byggnaden fick bland an-

nat eleverna i F-6 nya hemvister. 

 

• Under december gick flyttlassen 

till de nybyggda tvillingtornen i Klarabäcksområdet. Laholmshem står bakom bygget av de två 

sexvåningshusen med totalt 49 lägenheter, där de översta har fin utsikt över staden och Lagan. 

 

• Laholms centrum fick en ny populär vinterattraktion. Isbanan på Stortorget byggdes upp av La-

holms kommun med hjälp av sponsorerna Laholms Sparbank och dess stiftelse och Södra Hal-

lands Kraft. Fritidsbanken lånade ut skridskor och hjälmar gratis för att alla skulle kunna åka. 

 

• Äldreboendet Tangon övergick i kommunens ägo. Kommunfastigheter planerar en utbyggnad till 

totalt cirka 60 platser. 

 

• För andra året i rad vann Laholms kommun utmärkelsen Bästa tillväxt i Halland. Priset går till 

den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med 

vinst. Det delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna. 

 

• Kommunen fortsatte att växa. Efter ett 2020 med bara 64 nya invånare ökade kommunen med 

352 invånare under 2021. Den sista december var 26 319 personer folkbokförda i kommunen. 

  

Äntligen kunde Ole Buntons skulptur i Knäred invigas. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om förvaltningsberättelsen 
Laholms kommun redogör i förvaltningsberättelsen kring information om kommunens förvaltning 

och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redo-

visning, 11 kapitlet och rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning, RKR R15 För-

valtningsberättelse.  

 

Förvaltningsberättelsen speglar kommunen ur ett övergripande kommun- och koncernperspektiv. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och 

kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelsen innehåller även väsentliga händelser och upplys-

ningar som inträffat under året som påverkar resultatet och den ekonomiska ställningen. 

 

Följande rubriker ingår i förvaltningsberättelsen samt en kort beskrivning av varje område: 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Beskriver på ett översiktligt sätt kommunens utveckling under en femårsperiod. Väsentliga händel-

ser och större förändringar kommenteras. 

 

Den kommunala koncernen 
Avsnittet redogör på ett överskådligt sätt de olika enheter som ingår i den kommunala koncernen 

såsom nämnder, kommunala bolag, samägda bolag och privata utförare. Bolagens verksamheter be-

skrivs översiktligt och kortfattat. För mer detaljerad information om bolagen hänvisas till respektive 

bolags årsredovisning. 

 

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 
Under rubriken redogörs det för förhållanden som inte redovisas i de finansiella räkenskaperna men 

som ändå är viktiga för att kunna bedöma kommunens resultat och ekonomisk ställning. Här ingår 

samhällsekonomi, kommunsektorns ekonomi, befolkningsutveckling, arbetsmarknad, bostadsmark-

nad, näringsliv med mera.  

 

Här redogörs även för finansiella risker exempelvis koncernens exponerande för ränterisker. Pens-

ionsförpliktelser och hållbarhetsfrågor redovisas också under denna rubrik. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under rubriken lämnas upplysningar kring större händelser som har väsentlig betydelse för de fi-

nansiella rapporterna för den kommunala koncernen och kommunen som inträffat under räken-

skapsåret eller efter dess slut.  

 

Det kan till exempel vara beskrivningarna av större köp/försäljningar, omstruktureringar, större av-

tal som påverkar verksamheten, Intäkter och kostnader av större betydelse eller stora investeringar. 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Under rubrik beskrivs kommunens styrmodell, 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. Av-

stämning av målen mot vad som budgeterats för kommunen och kommunkoncernen samt att avvi-

kelser analyserats och kommenteras. En utvärdering görs även av kommunen och bolagens ekono-

miska ställning avseende resultat, drift och investeringsredovisningens utfall mot budget. 
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Balanskravsresultat 
Under rubriken redovisas balanskravet. Årets resultat efter balanskravsjusteringar som kan vara ju-

stering för reavinster som exempel. Balanskravet gäller bara kommunen inte de kommunala bola-

gen. 

 

Väsentliga personalförhållande 
Under rubriken informeras översiktligt om personalförhållanden som exempelvis sjukfrånvaro, an-

tal anställda och dess anställningsformer, könsfördelning, personalpolitik samt olika personalunder-

sökningar. 

 

Förväntad utveckling 
Här redogörs för kommunens förväntade utveckling under de kommande åren baserad på konkreta 

kända förhållanden som berör koncernen och kommunen direkt eller indirekt. Eventuella risker och 

osäkerhetsförhållande som kan påverka kommenteras under denna rubrik. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Nyckeltal - fem år i sammandrag   

Kommunen      

  2017 2018 2019 2020 2021 
Folkmängd       

Antal invånare den 31/12 25 147 25 491 25 903 25 967 26 319 

   varav 0 år 267 275 287 275 288 

   varav 1-5 år 1 451 1 473 1 504 1 495 1 536 

   varav 6-15 år 2 874 2 932 2 988 2 969 2 987 

   varav 16-18 år 841 910 898 915 878 

   varav 19-79 år 18 210 18 331 18 628 18 669 18 939 

   varav 80+ år 1 504 1 570 1 598 1 644 1 691 

Förändring av antalet invånare       

   varav födda 259 270 280 271 275 

   varav avlidna 274 227 269 271 248 

   varav inflyttning 1 652 1 468 1 549 1 439 1 576 

   varav utflyttning 1 160 1 174 1 160 1 393 1 273 

        

Kommunal skatt       

Skattesats kronor, primärkommun 
(Laholm) 

20:58 20:58 20:58 20:58 20:58 

Skattesats kronor, landstingskom-
munalskatt (Halland) 

 10:82  10:82  10:82  10:82  11:40 

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

        

Personalförhållande       

Antalet tillsvidareanställda 1 899 1 919 1 960 1 960 2 034 

Antalet visstidsanställda 303 255 236 209 203 

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

Personalkostnader, mkr 730,8 757,0 767,4 785,4 821,1 
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  2017 2018 2019 2020 2021 
Resultat       

Resultat, mkr 29,4 25,2 14,1 67,2 40,9 

Resultat/inv, kr 1 169 989 544 2 588 1 554 

Balanskravsresulat 21,9 13,1 0,0 42,7 42,7 

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 292,6 1 366,7 1 439,0 1 467,1 1 563,2 

Verksamhetens nettokostnader/inv, 
kr 

51 402 53 615 55 553 56 499 59 394 

Skatteintäkter, mkr 979,3 1 004,1 1 039,4 1 046,8 1 113,7 

Skatteintäkter/inv,kr 38 943 39 390 40 127 40 313 42 318 

Utjämning o generella statsb. mkr 340,6 379,0 394,1 485,9 488,6 

Utjämning o generella statsb./inv, kr 13 544 14 868 15 214 18 712 18 565 

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

Finansnetto/inv, kr 84 345 757 62 61 

        

Investeringar       

Nettoinvesteringar, mkr 90,8 208,5 177,8 109,1 74,1 

Nettoinvesteringar/inv, kr 3 611 8 179 6 864 4 201 2 815 

        

Exploatering       

Exploateringsutgifter, mkr 6,4 9,3 10,5 15,0 3,8 

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

Exploatteringsnetto, mkr 4,6 4,0 9,3 7,5 1,3 

        

Ställning       

Tillgångar, mkr 1 337,3 1 366,9 1 424,1 1 497,4 1 537,2 

Tillgångar/inv, kr 53 179 53 623 54 978 57 665 58 406 

Skulder och avsättningar, mkr 459,7 474,2 498,1 504,2 503,1 

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

Skulder/inv, kr 18 281 18 603 19 229 19 417 19 115 

Eget kapital, mkr 877,6 892,7 926,0 993,2 1 034,1 

Eget kapital/inv, kr 34 899 35 020 35 749 38 249 39 291 

Rörelsekapital, mkr 151,9 52,1 119,9 154,5 194,9 

Rörelsekapital/inv, kr 6 040 2 044 4 629 5 950 7 405 

Likvida medel 41,7 22,9 73,0 223,0 80,3 

Likvida medel/inv, kr 1 658 898 2 818 8 588 3 051 

Soliditet, % 65,6 65,3 65,0 66,3 67,3 

Soliditet, % inkl totalt pensionsåta-
gande 

      

27,0 28,7 31,1 34,5 36,6 

Borgensåtagande, mkr 723,6 1 092,4 1 381,6 1 587,5 1 720,1 

Borgensåtagande/inv, kr 28 775 42 854 53 337 61 135 65 356 
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Nyckeltal - fem år i sammandrag   

Kommunenkoncernen      

  2017 2018 2019 2020 2021 
        

Resultat, mkr 45,4 29,1 16,5 58,4 45,9 

Resultat/inv, kr 1 805 1 142 637 2 249 1 744 

        

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 276,1 1 341,3 1 420,0 1 459,2 1 547,2 

Verksamhetens nettokostnader/inv, 
kr 

50 746 52 619 54 820 56 194 58 786 

        

Nettoinvesteringar, mkr 339,2 472,8 401,8 385,2 434,9 

Nettoinvesteringar/inv, kr 13 489 18 548 15 512 14 834 16 524 

        

Självfinansieringsgrad % 34,8 21,4 27,6 42,9 37,6 

        

Tillgångar, mkr 2 242,3 2 666,9 2 985,2 3 313,4 3 530,8 

Tillgångar/inv, kr 89 168 104 621 115 245 127 600 134 154 

        

Skulder och avsättningar, mkr 1284,0 1689,7 1 972,2 2 242,0 2 413,4 

- varav anläggningslån 757,0 1 127,0 1 417,0 1 622,0 1 772,0 

Skulder/inv, kr 51 060 66 286 76 138 86 340 91 698 

        

Soliditet, % 42,7 37,1 33,9 32,3 31,6 

Soliditet, % inkl totalt pensionsåta-
gande 

      

19,7 18,4 17,8 18,0 18,3 

            

 

 
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. 
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Utgifts- och inkomststruktur 
 

Externa utgifter 
63 procent av kommunens externa utgifter utgörs 

av personalkostnader. Det innebär att löneavtalen 

har stor betydelse för kommunens kostnadsut-

veckling. Relationerna mellan de olika kostnads-

slagen har varit i stort sett oförändrade i förhål-

lande till förgående år. Förändringarna har upp-

gått till högst en procentenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Externa inkomster 
Bland de externa inkomsterna är kommunalskatten 

och det statliga utjämningsbidraget dominerande 

och svarar för 81 procent av kommunens inkomster. 

Andelen specialdestinerade statsbidrag har ökat 

markant under de senaste åren. Avgifterna utgör 

däremot en ganska blygsam del av inkomsterna. Av 

detta följer att kommunens egna möjligheter att på-

verka sina inkomster, åtminstone på kort sikt, är re-

lativt begränsade. 

 

 

 

 

 

 

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 

gymnasieskola samt vuxenutbildning motsvarande 

45 procent, som tillsammans med omsorgerna bru-

kar betraktas som kommunens "kärnverksamheter" 

svarar dessa verksamheter för 83 procent av de to-

tala kostnaderna. Detta är oförändrad nivå i förhål-

lande till föregående år.  
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Den kommunala koncernen 
 

Allmänt 
Kommunens verksamhet bedrivs inte bara av den egna organisationen i form av nämnder utan även 

av ett antal övriga utförare. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engagemang, 

oavsett juridisk form, redovisas under detta avsnitt uppgifter och information om kommunens sam-

lade verksamhet. 

 

Kommunen är delägare i Kommuninvest ekonomisk förening vilket medför bra villkor för den ex-

terna upplåningen inom koncernen som behövs framför allt för bolagens investeringar. 

 

Kommunen har valt alternativa driftlösningar med privata utförare inom vissa områden. Kommunen 

har dock fortfarande kvar det övergripande ansvaret för verksamheten oavsett om själva utförande 

ligger utanför kommunens egen organisation. 

 

Koncernföretag 
Koncernföretag är sådana företag där kommunen 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 sammanställda redovisningen. Dotterbolagen är Kommunfastigheter i Laholm 

AB samt Fastighets AB Klarbäck i Laholm.  

 

Samägda företag med betydande inflytande 
Samägda företag med betydande inflyttande är bolag där kommunen har bestämmande eller bety-

dande inflytande, det vill säga där röstandelarna uppgår till 20 procent eller mer. 

 

Från och med första januari 2020 bedrivs kommunens va-frågor i ett samägt driftbolag, Laholms-

buktens VA AB, tillsammans med Halmstad kommun. Bolaget ägs av Halmstads kommun och La-

holms kommun till lika delar. Bolaget ingår i den sammanställda redovisningen med 50 procent. 

 

Det gemensamma bolaget Laholmsbuktens VA AB ansvarar för va-försörjningen inom Halmstads 

och Laholms kommuner. Huvudmannaskapet och ägandet av de allmänna va-anläggningarna ligger 

dock kvar hos respektive kommun. Enligt ägardirektiven mellan kommunerna ska bolaget finansie-

ras genom ersättningar från respektive huvudman som i sin tur grundar sig på avgifter som tas ut 

enligt antagen taxa i respektive kommun. 

 

Samägda företag utan betydande inflytande 
I övriga samägda företag understiger kommunens röst-

andelar 20 procent. Följande företag tillhör denna kate-

gori: 

 

Gemensamma nämnder 
Tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Halland ingår kommunen även i de gemen-

samma nämnderna Hemsjukvård och hjälpmedel och Patientnämnden Halland.  

 

Vidare har kommunen tillsammans med Halmstad-, Hylte- och Båstads kommuner inrättat en ge-

mensam nämnd för samverkan inom överförmyndarverksamhet. Från och med 2019 är även Båstad 

kommun med i den gemensamma nämnden. 

 

  

Företag Andel (%) 
Kommuninvest ekonomisk förening 0,3 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,5 
Södra Hallands Kraft ek. förening 17,6 
Inera AB 0,2 
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Sammanställd redovisning 
 

Allmänt 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av verksamhet och ekonomisk 

ställning i kommunen och bolagen. Den beskriver därmed kommunens totala ekonomiska åtagande. 

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter redovisas jämte kommunens räken-

skaper.  

 

Laholms kommunkoncern består av kommunen och bolagskoncernen Laholmshem AB, som ägs till 

100 procent av Laholms kommun. Koncernen Laholmshem AB består, utöver moderbolaget, av de 

helägda dotterbolagen Kommunfastigheter i Laholm 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 under året slutfört byggnationen av Skottorpsskolan samt en 

fyraavdelningsförskola. Projektet genomfördes med höga miljökrav. Byggnationen var klar under 

kvartal fyra 2021. Anpassningar och ombyggnation av nu befintliga skola kommer genomföras un-

der starten av 2022. Projektet beräknas kosta 164,0 miljoner kronor inklusive ombyggnation i be-

fintliga skolan om 10,0 miljoner kronor. Formen för entreprenaden som användes var en så kallade 

partnering. Detta projekt är det näst största åtagande kommunkoncernen har tagit beslut om efter 

byggnation av Glänningeskolan och tillhörande idrottshall som stod klar ett par år tidigare.   

 

Laholmshem AB har under året slutfört byggnation av 49 lägenheter i två punkthus på fastigheten 

Kobben 2 i Laholms tätort. Projektet var klart i slutet av 2021 med inflyttning som pågår. Projektet 

innehåller lägenheter bestående av spannet från ettor till fyror. Projektet beräknas kosta 108,0 miljo-

ner kronor enligt senaste prognosen då projektet ännu ej är slutredovisat. Byggnationen har utförts 

med en traditionell entreprenadupphandling med avrop av typhus från SABO. 

 

Ekonomisk översikt  
Kommunens och bolagens sammantagna resultat uppgick till 45,9 miljoner kronor vilket är en för-

sämring med 12,5 miljoner kronor i förhållande till år 2020 års 58,4 miljoner kronor. Resultatför-

bättringen kan i huvudsak härledas till att kommunens resultat har försämrats med 26,3 miljoner 

kronor samtidigt har Laholmshemkoncernens förbättrats med 13,8 miljoner kronor. Kommunens 

resultat uppgår till 40,9 miljoner kronor för 2021 före koncerninterna elimineringar. 

 

I diagram redovisas såväl kommunkoncernens resul-

tat i den sammanställda redovisningen som kommu-

nens resultat under de senaste fem åren.  

 

Bolagskoncernen redovisade ett överskott om 5,1 

miljoner kronor jämfört med minus 8,7 miljoner kro-

nor under 2020. Anledningen till att resultatet är så 

mycket bättre än under 2020 förklaras med en utran-

geringspost om 13,6 miljoner kronor för Solgården i 

Våxtorp som bolaget hanterade föregående år.  

 

Kommunkoncernens totala tillgångar uppgår till 

3 530,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 

217,4 miljoner kronor sedan föregående år. Cirka 88,2 procent utgörs av anläggningstillgångar, siff-

ran för 2020 uppgick till 85,2 procent. 
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De materiella anläggningstillgångarna i form av fastigheter, anläggningar och inventarier samt på-

gående projekt, uppgår till 3 112,7 miljoner kronor. Dessa fördelas på olika typer av tillgångar en-

ligt följande diagram. 

 

Kommunkoncernens samtliga långfristiga 

skulder uppgår till 1 873,0 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 160,0 miljoner kro-

nor i förhållande till 2020. Av skulderna är 

1 772,0 miljoner kronor externa låneskulder 

till kreditinstitut. Samtliga skulder mot kre-

ditinstitut är inom Laholmshemkoncernen. 

Bolagen har ökat sin skuldsättning med 

150,0 miljoner kronor varav Kommunfas-

tigheter i Laholm AB svarar för hela ök-

ningen. Laholmshems upplåning uppgår till 

787,0 miljoner kronor, Kommunfastigheter 

i Laholm AB till 820,0 miljoner kronor och 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm till 105,0 miljoner kronor. 

 

I det nedre diagrammet framgår att den gemen-

samma skuldsättningen i form av externa 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 mil-

joner kronor från kommunen.  

 
Nyckeltal 
 
 2019 2020 2021 
Soliditet (procent)    
Koncernen 33,9 32,3 31,6 
Kommunen 65,0 66,3 67,3 
Rörelsekapital (mkr)    
Koncernen 66,7 106,0 12,8 
Kommunen 119,9 154,5 122,9 
Låneskuld (mkr)    
Koncernen 1 127,0 1622,0 1 772,0 
Kommunen 0,0 0,0 0,0 

 

Privata utförare 
Enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska kom-

munstyrelsen årligen redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning 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 allmänheten. 

 

Privata utförare finns för verksamhet i kultur- och utvecklingsnämndens samhällsbyggnadsnämn-

dens och socialnämndens regi. Barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsens har inte någon 

verksamhet som utförs av privata utförare. 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inga privata utförare i någon verksamhet som nämnden ansvarar för. 
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Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden har inga privata utförare i någon verksamhet som nämnden ansvarar 

för. Den verksamhet som bedrivs av fristående förskolor och skolor styrs av skollagen och är en 

konsekvens av den fria etableringsrätten som råder och kan därför inte styras eller påverkas av kom-

munen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden har avtal med en utförare avseende vuxenutbildning. Utföraren 

lämnar årligen, i april, en kvalitetsrapport med statistik på både nationell och lokal nivå för målupp-

fyllelse och elevnöjdhet. Utöver kvalitetsrapporten sker det löpande under året, med 1–2 månaders 

mellanrum, mindre avstämningssamtal med den externa utföraren och däremellan har beställaren 

full insyn i utförarens lärplattform. Uppföljningen genomförts enligt plan under 2021. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beläggningsarbeten 

Beläggningsarbete avropas från ett ramavtal. Löpande rapportering sker. Byggmöte hålls varje må-

nad. Slutbesiktning av alla objekt sker löpande efterhand som de är klara. 

 

Sotning 

Leverantören och kommunen träffas minst en gång per år vid ett uppföljningsmöte. Vid mötet ska 

utförda och pågående tjänster följas upp. Uppföljningen utfördes enligt plan. 

 

Insamlingsentreprenörer 

Löpande driftsmöten med utförarna har hållits under året då även avtalsfrågor diskuteras. Därutöver 

hålls löpande och daglig kontakt via telefon och mejl. Utförda tjänster inom entreprenaden rapport-

eras dagligen in i kommunens verksamhetssystem. 

 

Gatubelysning 

Drift och underhåll av gatubelysning sköts av entreprenör som ronderar fyra gånger per år. Kontinu-

erliga möten hålls med entreprenören för information och planering. Uppföljningen har utförts en-

ligt plan. 

 

Parkeringsövervakning 

Uppföljning med förordnad parkeringsvakt sker löpande. Statistik och rapportering sker också 

via Transportstyrelsen. Uppföljningen har utförts enligt plan. 

 

Vinterväghållning 

Vinterväghållning utanför Laholms tätort utförs efter avrop av kommunens arbetsledare i beredskap 

med beslutade kvalitetsnivåer som underlag. Uppföljning görs under säsong när behov föreligger.  

 

Socialnämnden 
Socialnämnden har genomfört årlig uppföljning av de två utförarna som verkar inom LOV (Lagen 

om valfrihetssystem) i kommunen, en inom dagverksamhet för personer med demens och en utfö-

rare inom hemtjänst. Båda verksamheterna uppfyller avtalskraven och inga anmärkningar konstate-

rades. 

 

Laholms kommun deltar i Skånes kommuners upphandling när det gäller upphandlad vård och 

handledning. Granskning och uppföljning av utförarna generellt utifrån avtal sker av Skånes kom-

muner. Socialtjänsten gör uppföljning av den köpta vården specifikt kopplat till varje person som är 
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placerad i någon vårdform. Uppföljning av enskilda ärenden, som sker av privata utförare, sker en-

ligt gällande lagstiftning och efter behov, minst en gång per år. 

 

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 
 

Samhällsekonomin 
Under denna rubrik återfinns samhällsövergripande faktorer såsom ekonomi i stort, globalt och nat-

ionellt, kommunsektorns ekonomi, kommunens befolkning, näringsliv och arbetsmarknad samt en 

ekonomisk översikt. 

 

Återhämtningen har varit extremt stark under 2021, året efter pandemiåret 2020. Prognosmakarnas 

oro över effekterna ekonomiskt av pandemin byggde på en betydligt långsammare återhämtning i 

samhället. 

 

BNP-tillväxten är nu, 2022, fullt återhämtad i många länder efter pandemin. Det som dock ännu 

inte återhämtat sig är antalet arbetade timmar. I samhället har det under sista kvartalet 2021 och inte 

minst nu under inledande månader under 2022 uppstått en obalans mellan efterfrågan och utbud 

inom olika tjänste- och varuslag. I samhället har också en kraftig inflation uppstått, främst i USA 

där inflationen under januari 2022 uppgick till hela 7,5 procent, vilket främst beror på ovan situat-

ion med obalans i efterfrågan och utbud samt situationen med höga energipriser. Konsumtionen av 

varor har tagit rejäl fart i länder efter två års återhållsamhet utifrån oron med pandemin och dess ef-

fekter.  

 

Efter fler års rekordlåga räntenivåer i världen börjar det bli en rörlighet uppåt i styrräntorna. Olika 

centralbanker och prognosmakare runt om i världen diskutera hur mycket ska styrräntan höjas och i 

vilken takt. Även här är det USA och världsekonomi som sätter takten och med tanke på inflationen 

i USA måste statsmakten agera där. Detta världsläge med inflation och uppåtgående styrräntor slår 

även mot Europa, kanske inte i samma takt som i USA.  

 

Inom den svenska ekonomi anses inte inflationen än så länge vara ett särskilt stort problem om 

energiprisernas utveckling exkluderas. Inom den svenska ekonomin och samhällets utveckling är 

den största oron inom arbetsmarknaden som blir allt mer ansträngd. 

 

SKR tror att återhämtningen under 2022 blir kraftig i samhället vilket återspeglas i förbundets 

februariprognos. SKR förutspår att utvecklingen i världsekonomi blir stark under 2022 trots inflat-

ionsläge och effekterna av vissa länders höjning av styrräntorna. Hushållens konsumtion förutspås 

att fortsätta att öka framöver framförallt genom återgången till mer behov av olika tjänstebranscher. 

Skr tror även att problematiken kring utbudsproblemen som återfinns efter pandemiåren 2020 och 

2021 kommer lättas upp på den internationella handeln vilket är en förutsättning för den ekono-

miska tillväxten. 

 

Det som kan påverka den svenska ekonomin mest under 2022 är osäkerheten för hushållen och fö-

retagen kring den negativa utvecklingen under 2021 och de inledande månaderna av 2022 av elpri-

serna. Denna osäkerhet minskar köpkraften som finns i samhället. 

 

Inom alla olika delar inom återhämtning av samhällsekonomin är att arbetslösheten det som går 

långsammast tillbaka. Sysselsättningen fortsätter att stiga, arbetade timmar kommer att gå upp och 

så även arbetsutbudet men det tar längre tid. SKR tror på en kraftig ökning av arbetade timmar un-

der 2022 och även under 2023 vilket medför en återgång mot normalläge på arbetsmarknaden. 

Denna positiva uppgång i samhället har bidragit till en stark skatteunderlagstillväxt under 2021 och 

kommer så även att göra under 2022. SKR:s bedömning är vidare att inflationen faller tillbaka 
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under andra halvan av 2022 efter har drivits upp av främst höga elpriser. Höga elpriser driver upp 

andra delar som påverkas av elpriserna också. 

 

Under både pandemiåret 2020 och 2021 har den svenska ekonomin klarat sig bra i förhållande till 

många andra länder. Den svenska ekonomin var stark innan pandemin vilket har medfört att statsap-

paraten har kunnat agera och kompenserat olika sektorer i samhället vilket nu ligger till grund för 

denna snabba återgång som skådats under 2021 och som ser ut att förstärkas under 2022. 

 

Nedan två tabeller beskriver samhällsekonomis utveckling inom de traditionella måtten som an-

vänds. Tabellerna beskriver väldigt bra osäkerheten som funnits samt samhällets samt återhämtning 

efter pandemins intrång. Översta tabellen är ifrån oktober 2020, inför budget 2021. Andra tabellen 

är från SKR:s februariprognos 2022.  

 

 

 

 

 

 

Jämförs de båda tabellerna kan det konstateras att 2020 inte blev så dåligt som SKR trodde i okto-

ber 2020. Både BNP-fallet och tappet i sysselsättningen blev inte så dåliga som prognoserna visade. 

Arbetslösheten blev också något lägre än vad som befarades. 

 

Analyseras 2021 så blev återhämtningen starkare, BNP prognosen uppgår till hela 4,9 procent vilket 

är 0,9 procentenheter bättre än i prognosen när budgeten för 2021 klubbades. Denna förbättring är 

den största orsaken till skatteunderlagets förbättring under 2021 vilket fick oerhört positiva effekter 

på skatteintäkterna under 2021. 

 

Däremot har SKR i februariprognosen svagare siffror för framförallt utvecklingen av 2023 men det 

som är viktigt att beakta är att utvecklingen har varit starkare i ett tidigare skede vilket för med sig 

att basen i tillväxten inför 2023 ligger på en högre nivå. 

 

Kommunsektorns ekonomi 
Kommunsektors preliminära resultat för 2021 visar på en uppgång jämfört med 2020. Den främsta 

orsaken för sektorn resultat, precis som för Laholm, är den positiva utvecklingen av skatteunderla-

get. Under 2020 var anledningen de extremt stora tillskotten från statsmakten av generella statsbi-

drag för att mildra effekten av coronapandemin.  

 

Resultatet för hela sektorn uppgår till 45,9 miljarder kronor, en ökning med 10,7 miljarder kronor i 

förhållande till 2020 då resultatet uppgick till 35,2 miljarder konor. I resultatet är finansiella poster 

inräknade. De senaste åren har resultatnivån varit betydligt starkare när finansnettot varit inkluderat 

på grund av värdepappersförändringar.  

 

Verksamhetens resultat för kommunerna beräknas uppgå till 38,3 miljarder kronor före finansiella 

poster. Förklarande orsaker till detta är som tidigare beskrivit är den kraftiga upprevideringen av 

skatteunderlaget. Likväl återfinns mellan 2021 och 2020 en ökning i resultatet om 12,3 miljarder 

kronor som mycket är kopplade till finansiella instrumentet. 

 

Sektorns nettokostnad ökade med 23,3 miljarder kronor (6,7 miljarder kronor 2020) men samtidigt 

ökade skatteintäkterna med 28,3 miljarder kronor samt det generella bidragen och utjämning med 

ytterligare 3,5 miljarder kronor. 

 

Prognos %,  
oktober 2020 2020 2021 2022    2023 
BNP -4,9 4,0 3,8 2,9 
Sysselsättning -4,3 3,0 1,8 1,6 
Arbetslöshet 9,0 9,5 8,1 7,1 
Timlöner 1,8 2,2 2,5 2,8 
Inflation, KPIF 0,3 1,2 1,4 1,7 

Prognos %,  
februari 2022 2020 2021    2022 2023 
BNP -3,2 4,9 3,6 1,6 
Sysselsättning -3,8 1,3 3,3 2,3 
Arbetslöshet 8,6 8,8 7,8 7,5 
Timlöner 2,1 2,8 2,5 2,5 
Inflation, KPIF 0,5 2,4 2,8 1,2 
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Endast 2,8 procent av kommunerna inkom med negativa resultat för verksamheterna, vilket motsva-

rande åtta kommuner, det var färre än föregående år då siffran var 20 kommuner och 2019 var det 

118 kommuner med negativt resultat.  

 

Kostnadsökningarna för sektorn exklusive avskrivningar uppgick till 3,26 procent mellan 2021 och 

2020. För Laholm uppgick denna siffra till 5,18 procent motsvarande period. Totalt sätt ökade skat-

teintäkter, utjämning och generella statsbidrag med 5,07 procent. För Laholm uppgick denna till 

4,48 procent. 

 

Befolkning 
Den 31 december 2021 var 26 319 invånare folkbok-

förda i kommunen. Befolkningsökningen under året 

blev 352 personer vilket är 288 fler än föregående år. 

Ökningen är högre än snittet för de tio föregående åren 

(256).  
 

Kommunen har från 2011 till 2021 växt med 12,1 

procent vilket är högre än rikets tillväxt om 10,2 pro-

cent och något lägre än länets tillväxt om 12,8 pro-

cent. Under 2021 växte kommunen med 1,4 procent, 

Halland växte med 1,0 procent och riket växte med 

0,7 procent. 

 

Flyttningsnettot ökade kraftigt under 2021 (+303) jäm-

fört med föregående år (+46). Antalet inflyttade är det 

högsta sedan 2017. Under 2020 flyttade 120 fler ifrån 

kommunen än under 2021. 

 

Invandringens andel av inflyttningen har minskat från topparna om 22 procent 2015 och 2016 till 

11,7 procent 2021. På 2000-talet har invandringens andel av inflyttningen aldrig varit lägre än un-

der 2020, 8,1 %, då pandemin begränsade möjligheterna till migration.  

 

Under 2021 föddes 275 barn i kommunen. Det är 24 fler än genomsnittet för de tio föregående åren. 

Coronapandemins effekter kan inte utläsa i statistiken över antalet döda. Under 2021 dog 248 och 

under 2020 dog 271. För båda åren är antalet döda färre än snittet för de fem föregående åren.   

 

Befolkningens åldersfördelning 
I tabellen redovisas den procentuella åldersfördelningen i 

kommunen jämfört med länet och riket. Kommunen har 

en betydligt högre andel 65 år och äldre än både länet och 

riket.  
 

 

 

Befolkningens geografiska fördelning  
Laholm är kommunens centralort med drygt en fjärdedel av invånarna (6 892). Utanför tätort bor 

något fler (6 988). Övriga invånare är fördelade på 13 tätorter varav Mellbystrand (2 545) är störst 

efter Laholm. Skummeslövsstrand är den tätort som växt mest de senaste fem åren både i relativa 

och absoluta tal. Skummeslövsstrand har ökat med 50 procent och 619 invånare. Skum-

meslövsstrand och Mellbystrand har nu i princip växt ihop. 

 2019 2020 2021 
Inflyttade 1 549 1 439 1 576 
Utflyttade 1 160 1 393 1 273 

Netto 389 46 303 
    
Födda 280 271 275 
Avlidna 269 271 248 

Netto 11 0 27 

Ålder (%) Riket Länet Laholm 
0 1,1 1,1 1,1 
1–5 5,7 5,8 5,8 
6 1,2 1,2 1,1 
7–12 7,2 7,5 6,8 
13–15 3,5 3,7 3,4 
16–18 3,4 3,6 3,3 
19–64 57,6 55,0 52,7 
65–79 14,9 16,2 19,2 
80– 5,4 6,0 6,4 
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Bostadsmarknad 
Under 2021 har byggnation varit omfattande. Under 

året färdigställdes 73 lägenheter i småhus och 115 lä-

genheter i flerbostadshus. Under 2020 färdigställdes 55 

lägenheter i småhus och 12 i flerbostadshus. Det totala 

antalet bostäder som färdigställdes 2021 var 188 vilket 

är det högsta antalet sedan 1991. Hyresfastigheterna på 

Klarbäck och f.d. Shell-tomten i Laholms stad bidrar 

till det stora antalet lägenheter i flerbostadshus. 
 

I diagrammet beskrivs antal färdigställda lägenheter 

2012–2021 uppdelade på flerbostadshus och småhus.  

 

 

Arbetsmarknad 
Arbetslösheten sjönk i riket, Halland och Laholm under 

2021. Årsgenomsnittet för andelen öppet arbetslösa av 

befolkningen i Laholm ligger nu på 3,1 procent, en 

minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2020. 

Motsvarande andel för länet var 3,1 procent (-0,8) och 

för riket 3,8 procent (-1,1). Det totala antalet arbetslösa 

i kommunen, inklusive personer i arbetsmarknadspoli-

tiska åtgärder, var 730 vid årsskiftet, vilket var en 

minskning med 179 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 om varandra.  

 

Kommunen ser en generellt stark konjunktur som påverkar olika branscher på olika sätt. Samtidigt 

som tillverkning och bygg går urstarkt. Handeln har klarat sig förhållandevis bra under pandemin 

trots restriktionerna. 

 

Laholm har en hög andel företagare och låg arbetslöshet. Laholm har högst andel unga företagare 

(16–34 år) i Halland, 6,6 procent. Motsvarande siffra för riket uppgår till 5,4 procent. När det gäller 

nyföretagandet har andelen nystartade företag ökat 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. 
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Sett till sysselsättningen är tillverkning, vård och 

omsorg samt utbildning de tre största branscherna i 

kommunen. För att ligga i framkant och ha möjlig-

het att tillhandahålla attraktiva möjligheter för eta-

bleringar och framtida arbeten i kommunen bör 

kommunen 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/lo-

gistik, äldreomsorg och skolverksamhet, vilket väl 

följer förväntningarna enligt tidigare indikationer. 

 

 

I tabellen visas procentuell fördelning av arbetsplatserna inom olika branscher. Jordbruket har fort-

farande en viktig roll, betydligt större än i riket. Även industri och tillverkning upptar en större an-

del än för riket som helhet. 

 

Först i november 2022 blir pendlingsstatistik för 2021 tillgänglig. Därav redovisas statistik för 2020 

nedan. Den sista december 2020 bodde det 12 384 förvärvsarbetande i kommunen vilket är en 

minskning med 74 sedan föregående år. Av dessa hade 7 151 också sin arbetsplats i kommunen. 

Antalet arbetstillfällen i kommunen uppgick totalt till 9 343 vilket är 18 färre än 2019. Det innebär 

att 5 233 laholmare hade sin arbetsplats utanför kommunen samtidigt som 2 192 personer pendlade 

in till kommunen. 

 

I tabellen redovisas arbetspendlingen mellan Laholm och de vanligaste pendlingskommunerna 

2020.  

 

Utpendlingen har minskat med 53 personer sedan föregående år. Inpendlingen har ökat med 3 per-

soner vilket gör att nettoutpendlingen har minskat med 56 personer sedan 2019. Störst utbyte sker 

med Halmstad kommun, både vad gäller in- och utpendling.  

 

 

 

 

 

 

Näringsgren (2020) Riket Laholm 
Jord och skogsbruk 2 8 

Industri och övrig tillverkning 12 18 

Byggverksamhet 7 8 

Handel 11 12 

Transport och magasinering 5 5 
Finansverks. företagstjänster, 
fastighetsverk. info o kommuni-
kation. 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 

 Utpendling Inpendling Netto 
Stockholm 52 15 37 

Göteborg 77 14 63 

Malmö 79 16 63 

Varberg 44 18 26 

Helsingborg 255 73 182 

Örkelljunga 139 106 33 

Ängelholm 339 178 161 

Båstad 575 229 346 

Markaryd 304 73 231 

Falkenberg 112 38 74 

Halmstad 2 678 1 109 1 569 

Övriga 579 323 256 

Totalt 5 233 2 192 3 041 
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Hållbar utveckling  
Laholms hållbarhetsarbete utgår ifrån kommunens vision, de globala målen i Agenda 2030, de nat-

ionella miljömålen och Sveriges ekokommuners hållbarhetsprinciper. Detta framgår av kommunens 

miljöpolicy som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Ett av syftena är att skapa en ökad tyd-

lighet och bättre struktur i arbetet för hållbar utveckling och säkra att det avser alla tre hållbarhets-

dimensionerna- social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

Laholms kommun påbörjade år 2021 arbetet med att implementera Agenda 2030 i styrning och led-

ning. Arbetet baseras på Rådet för kommunala analysers öppna jämförelse för kommuners arbete 

med Agenda 2030. I jämförelsen finns det nyckeltal kopplade till 16 av de 17 globala målen. Nyck-

eltalen finns tillgängliga i Kolada. Under år 2021 har dessa nyckeltal använts i uppföljning och ana-

lys av kommunens arbete med Agenda 2030. Analysen ska fungera som stöd i arbetet med att inte-

grera Agenda 2030 i styrning och ledning som grund för prioriteringar i konkreta åtgärder. 

 

Under 2021 fortsatte kommunens medlemskap i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbild-

ningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och 

tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet 

och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under 2019 och 2020 deltog ca 850 medarbetare i ut-

bildningen. Under 2021 har fokus legat på kunskaps- och erfarenhetsutbyte med bland annat en di-

gital portal för samverkansforum, kommunikationsstöd, årlig konferens samt processtöd för att 

stärka det interna arbetet för genomförandet av Agenda 2030.  

 

Laholms kommun har ett stort nätverk inom klimat- och miljöområdet. Som medlemmar i Sveriges 

ekokommuner (SEKOM) följer vi årligen upp tolv nyckeltal kopplade till miljöutvecklingen. Flerta-

let av nyckeltalen visar en positiv utveckling, medan några visar en negativ utveckling. Dessa är: 

resor med kollektivtrafik, förnybara bränslen i kollektivtrafiken, mängd hushållsavfall samt kvick-

silver i avloppsslam. För kommunens del visar uppföljningen att utvecklingen generellt går åt rätt 

håll; däremot behöver tempot med miljöarbetet öka och fler insatser behövs för att snabba på den 

positiva utvecklingen, till exempel vad gäller koldioxidutsläpp, ekologisk odling samt miljöcertifie-

rat skogsbruk. 

 

Under 2021 har arbetet med klimatanpassning fortsatt i Laholms kommun genom deltagande i nät-

verk med bland andra övriga kustkommuner i Halland och Skåne, länsstyrelser, Statens geotekniska 

institut (SIG) samt Sveriges geologiska undersökningar (SGU). Nätverket ”Regional kustsamver-

kan” syftar till att skapa hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande 

havsnivå, erosion och översvämning i kustområden i Skåne och Halland, samt att informera nation-

ella beslutsfattare om att det finns behov av att skapa förutsättningar för att genomföra åtgärder, och 

att stärka statens ansvar för dessa frågor. Bland resultaten från detta nätverk finns hittills till exem-

pel en vågdataportal, metodik och vägledning för övervakning av stränder samt en rapport om 

finansieringsmodeller för klimatanpassningsåtgärder. Laholms kommun är även medlemmar i nät-

verket Erosionsskadecentrum, ett samarbetsorgan mellan kustkommuner och andra organisationer, 

och fokuserar på erosion och att erosionsskyddsteknik utvecklas. Precis som miljöarbetet behöver 

hastigheten för arbetet med klimatanpassning öka och gå in i en aktiv fas med konkreta åtgärder.  

 

Varje år delar kommunen ut ett miljöpris för stöd, uppmuntran eller belöning för en extra god insats 

inom natur- och miljövård i kommunen. 2021 delades priset ut till Möllans föräldrakooperativ för 

deras miljöarbete som lett till att de certifierats enligt regelverket för grön flagg.  

 

Projektet ”hållbart resande i tjänsten” har syftat till att minska energibehovet kopplat till kommu-

nens tjänsteresor. Inför 2020 planerades aktiviteter för att förbättra möjligheten till digitala möten. 

På grund av coronapandemin har en stor omställning av tjänsteresor skett. Under 2020 har t. ex 
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koldioxidutsläppen från flygresor minska med 94%. Under 2021 antogs en ny resepolicy utifrån 

principen om hållbart resande. 

 

Under 2021 startade projektet Minimeringsmästarna. I Minimeringsmästarna får hushåll i hela Sve-

rige tävla mot varandra i att minska sina avfallsmängder och hur vi kan leva mer hållbart. För att 

främja hållbar konsumtion, bidra till hushållens minskade avfall och således minskar på klimatav-

trycket. Från Laholms kommun är det fyra familjer som deltar. Tävlingen avslutas i oktober 2022.  

 

Miljömålsutmaningar i Halland  

Länsstyrelsen i Halland gör en årlig regional bedömning av miljömålen. I den senaste bedömningen 

konstateras att insatser och styrmedel hittills inte varit tillräckliga för att nå den miljökvalitet som 

målen beskriver. Inget av miljömålen bedöms uppnås, och utvecklingen för flera mål är negativ. 

Halland delar de utmaningar som finns nationellt där klimat och biologisk mångfald pekas ut som 

särskilt angelägna områden. Uppföljning visar på regionala utmaningar gällande till exempel ut-

släpp från transporter, 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 förmånen intjänats före 1998. Detta är kommunens åta-

gande utanför balansräkningen. 

 

- Premien för den avgiftsbestämda delen som uppgår till 4,5 procent av lönen för samtliga 

anställda. 

 

- Årets nyintjänade förmånsbestämda ålderspension 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 inkomstbasbelopp er-

läggs ytterligare 30 procent av lönen som en pensionsavgift. 

 

Till ovan nämnda delar tillkommer löneskatt. 

 

Skuldposten i balansräkningen avser endast den del av de intjänade pensioner från och med 1998, 

som inte utbetalas i de årliga avgifterna. Pensioner som intjänats före 1998 tas endast upp som an-

svarsförbindelse.  

 

Pensionsskulden, inklusive upplupen löneskatt uppgick vid årsskiftet till 135,2 miljoner kronor 

(122,0 mkr) och ansvarsförbindelsen till 471,0 miljoner kronor (476,4 mkr). Skulden har ökat med 

13,2 miljoner kronor inklusive finansiell kostnad (12,6 miljoner kronor 2020) varav den finansiella 

delen uppgår till 2,1 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen har sjunkit med 5,4 miljoner kronor (6,5 

miljoner kronor 2020). Samtliga belopp inkluderar löneskatt.  

 

Intjänad avgiftsbestämd del uppgick under året till 48,6 miljoner kronor (46,9 miljoner kronor 

2020) och utbetalda pensioner var 33,9 miljoner kronor (32,9 miljoner kronor 2020). Samtliga be-

lopp inkluderar löneskatt.  

 

De totala pensionskostnaderna, inklusive den finansiella kostnaden samt avgifter, uppgick till 97,0 

miljoner kronor (93,4 miljoner kronor 2020), vilket är en ökning med 3,6 miljoner kronor i förhål-

lande till 2020. 
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I tabellen speglas pensionskostnaderna för 

2021 samt de två föregående åren. Nedersta 

två delarna redovisar den senaste beräk-

ningen av avsättningen för pensioner samt 

ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. 

Alla belopp är inklusive löneskatt. 

 

Ändrade antagande om livslängd 
SKR har den 23 april 2021 beslutat om att an-

passa livslängdsantagandet i pensionshante-

ringen för kommuner och regioner. Detta enligt metoden som används (RIPS, riktlinjer för beräkning 

av pensionsskuld) kring kommunala pensionsåtagande. Det är framför allt männens medellivslängd 

som ökar i förhållande till tidigare antagande. 

 

Förändringen medför tyvärr stora engångskostnader för kommunen under 2021 och ökade kostnader 

framöver. När antagande om livslängdsantaganden ökar medför detta att pensionsåtagandet/skulden 

också ökar. Nedan merkostnader är effekten på redovisningen för 2021. 

 

Livslängdsantagandet medför att ansvarsförbindelsen ökar med 11,9 miljoner kronor exklusive lö-

neskatt, inklusive löneskatt uppgår förändringen till 14,8 miljoner kronor. 

 

Avsättningen som återfinns inom balansräkningen i kommunen som är åtagande för den del av tjäns-

tepersoner som har en förmånsbestämd del i sin pension, delen som överstiger 4,5 procent av löne-

summan upp till 7,5 inkomstbasbelopp, ökar med 5,2 miljoner kronor i bokslutet exklusive löneskatt. 

Inklusive löneskatt uppgår engångsposten till 6,5 miljoner kronor.  

 

Effekter på redovisningen 
För den del av förpliktelsen som finns i balansräkningen som avsättning (skuld) uppstår ett ökat av-

sättningsbehov vilket i sin tur ger motsvarande ökning av pensionskostnaderna och påverkar således 

resultatet för året negativt. Om ändringen av uppskattning och bedömningar får väsentliga effekter 

på resultatet för året kan posten redovisas som jämförelsestörande i kommande bokslut. För den del 

av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse innebär förändringen av livslängdsantagandet 

att storleken på ansvarsförbindelsen ökar. Detta medför i sin tur att kostnaderna för pensionsutbetal-

ningar blir något högre varje enskilt år framöver. 

 

Ett höjt livslängdsantagande medför för både den del av pensionsåtagandet som redovisas som av-

sättning och som ansvarsförbindelse att utbetalningarna under kommande år kommer att öka. 

 

Förtroendevaldas pensioner 
Förtroendevalda inom Laholms kommun tjänar in en avgiftsbestämd ålderspension enligt reglemen-

tet 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 engagemang på heltid eller minst en betydande del om 40 pro-

cent av det av kommunfullmäktige fastställda arvodet har rätt till visstidspension. Pensionsskulden 

som avser ålderspension som utbetalas efter 65 år redovisas som en skuld. Visstidspensionen kan 

falla ut innan 65 år redovisas som en ansvarsförbindelse. Har utbetalning påbörjats redovisas detta 

som en skuld.  

 

Förvaltning av pensionsmedel 
Kommunfullmäktige beslutade under december månad 2019 att kommunens värdrepparsinnehav 

skulle avyttras. Värdepapperna skulle finansiera kommande investeringbehov i stället för att låna 

mkr 2019 2020 2021 
Intjänad avgiftsbestämd del 45,6 46,8 48,6 

Utbetalningar 32,4 32,9 33,9 

Skuldförändring 5,4 9,5 11,1 

Finansiella kostnader, ränta 3,3 3,1 2,1 

Övrigt och avgifter 0,3 1,1 1,3 

        

Summa pensionskostnad 86,7 93,4 97,0 

    
Ansvarsförbindelse 482,9 476,4 471,0 

    

Avsättning pensioner 109,4 122,0 135,2 
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upp externa medel men även den nya lagstiftningens begränsningar om redovisning till marknads-

värde istället för bokfört värde föranledde beslutet. 

 

Kommunen avyttrade värdepapper under de inledande månaderna 2020 till ett värde om 112,0 mil-

joner kronor. 

 

Avyttringen har dock medfört en starkare finansiell ställning på kommunens balansräkning totalt 

sett. Kommunen har kunnat investera i anläggningstillgångar med egna medel i stället för att låna 

upp. 

 

Om kommunen framöver skulle vilja placera motsvarande värde på kapitalmarknaden finns möjlig-

het att återlåna medel på en stark balansräkning. 

 

Finansiering av pensionsskuld och pensionsförpliktelsen, återlånade medel 
Med tanke på ovan beskrivet gällande fullmäktiges beslut om en försäljning i december 2019 har 

kommunen idag behov av återlånade medel om 606,2 miljoner kronor (598,4 mkr 2020).  

 

Definitionen av återlånade medel är skillnaden mellan den totala pensionsförpliktelsen (471,0 mkr) 

och avsättningen för pensionsskulden (135,2 mkr) i förhållande till avsatta finansiella placeringar 

för pensionsåtagande.  

 

Då kommunfullmäktige beslutat att avyttra de finansiella placeringarna så kommer behovet av åter-

lånade medel för täcka pensionsförpliktelserna öka framöver. Däremot uppstår inte samma behov 

av extern finansiering till kommande investeringar.  

 

Om kommunen inte hade avyttrat kapitalbeloppet 

hade behovet för att låna till investeringarna redan 

funnits för kommunen. 

 

Om behovet skulle uppstå för framtida finansiering av 

pensioner kan kommunen återlåna medel vid det till-

fället. Återlåning kommer då ske på en starkare ba-

lansräkning med större andel anläggningstillgångar 

som är egenfinansierad. 

 

Förändrat pensionssystem inför 2023 
Strax innan årsskiftet träffade följande parter, SKR, Sobona och de fackliga organisationerna en 

överenskommelse om nya pensionsvillkor för alla anställda inom kommuner, regioner och kommu-

nala bolag gällande ett förändrat pensionssystem från och med 2023. Det nya avtalet i överenskom-

melsen heter AKAP-KR. 

 

Syftet med överenskommelsen var att sektorn skall kunna möta behovet av ett förlängt och föränd-

rat arbetsliv, bibehålla och rekrytera medarbetar samt att göra en övergång från ett förmånsbestämt 

pensionssystem till ett avgiftsbestämt system. 

 

Övergången från förmånsbestämd del innebär att det är möjligt för kommuner att förutse kostna-

derna och övertid minska de snabbt ökande pensionsskulderna (avsättningarna på balansräkningen). 

Anledningen till att sektorn skulle bli mer attraktiv har sin förklaring att premierna ökar från 4,5 

procent till 6,0 procent. 

 

mkr 2019 2020 2021 
Avsättning pensioner 109,4 122,0 135,2 

Ansvarsförbindelse, ut-
anför balansräkning 

482,9 476,4 471,0 

Totala pensionsför-
pliktelser 592,3 598,4 606,2 

Pensionsplaceringar 
marknadsvärdet 

111,3 - - 

Återlånade medel 481,0 598,4 606,2 

25



 

Tanken är att över tid ska endast detta pensionssystem finnas och alla pensionspremier ska vara av-

giftsbestämda. Tidigare avtal ska fasas ut vilket i och för sig kommer ta tid. Nya villkoren i avtalet 

är följande: 

 

- Sex procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 

- 31,5 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomst-

basbelopp, har tidigare varit 30 procent. 

- För löntagare om 68 år års ålder för pensionering 2022 och från och med 2023 är åldern 69 

år med en pensionsavgift om 6 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

 

Bolagens pensionskostnader  
De kommunala bolagen har inte fullt ut samma pens-

ionssystem som kommunen. Bolagen har inga förplik-

telser som återfinns utanför balansräkningen eller som 

en avsättning inom balansräkningen. 2021 års kostna-

der för bolagen är kostnadsförda på verksamhetsåret. 

Nedan kostnader har bolagen haft för pensioner under 

perioden 2019–2021. 

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm har inga egna an-

ställda i bolaget och således ingen pensionsredovis-

ning. 

 

 

Upplåning och finansiering 
Kommunen har för närvarande inte några lån. Laholmshems AB:s bolagskoncern har lån som per 

siste december 2021 uppgår till 1 772,0 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2020 för bolags-

koncernen uppgick till 1 622,0miljoner kronor. 

 

Under 2021 tog Laholmshemskoncernen två nya lån om totalt 150 miljoner kronor. Båda lånen togs 

i Kommunfastigheter i Laholm AB, främst för att täcka byggnationen av Skottorpsskolan och till-

byggnaden av Glänningeförskola. Finansieringen kring lån tas i dialog med kommunen utifrån kon-

cernperspektiv. Kapitalbindning och räntebindning planeras så att en så bra riskspridning som möj-

ligt ska uppnås enligt bolagskoncernens finanspolicy 

 

Under 2019 avslutade kommunen den första reversen mot Kommunfastigheter på cirka 155,1 miljo-

ner kronor. Summan på reversen motsvarar försäljningsvärdet på verksamhetsfastigheterna som sål-

des 2015.  

 

Kommunen och de helägda bolagen har sina betalningsflöde samordnade i ett gemensamt koncern-

kontosystem. 

 

Upplåning inom kommunkoncernen samt finansiella risker 
Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy, denna policy innehåller riktlinjer och regler kring 

risker och limiter för finansverksamheten inom kommunen. Laholmshem AB:s koncern har en egen 

finanspolicy. 

 

Kommunen har enligt antagen policy möjligheten att ställa ut reverslån till koncernbolagen. Idag 

återfinns ett sådant mot kommunfastigheter om 186,9 miljoner kronor. Räntan på lånet uppgick till 

0,19 procent och är marknadsmässig för 2021. Inför 2022 har den justerats till 0,17 procent. Denna 

procentsiffra motsvara räntevillkoren kommunen har gällande lokalkostnader med kommunfastig-

heter enligt ramavtalet som reglers kommunens och bolagens mellanhavande. 

Laholmshem AB tkr 2019 2020 2021 
Collectum AB 143   

KPA pension 923 633 1 226 

Pensionsvalet 736 790 785 

Särskild löneskatt 447 343 484 

Övrigt, avgifter 7 26 45 

Totala pensionskost-
nader 2 256 1 792 2 540 

Kommunfastigheter i 
Laholm AB tkr 

2019 2020 2021 

KPA pension 104 52 122 

Pensionsvalet 1 027 1 060 1 081 

Särskild löneskatt 269 263 281 

Övrigt, avgifter  20 20 

Totala pensionskost-
nader 1 400 1 395 1 504 
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Laholmshem AB:s koncern ansvarar för sin verksamhets upplåning, utifrån antagen finanspolicy. 

Enligt Laholmshems finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindningstiden inte understiga 1 år 

och inte överstiga 10 år. Policyn reglerar inte något om den genomsnittliga kapitalbindningstiden.  

 

I tabellen åskådliggör Laholmshem koncernens ränte- 

och kapitalbindningstider: 

 

Kommunkoncernen har idag långfristiga låneskulder 

mot kreditinstitut på 1 772,0 miljoner kronor. Laholms-

hem AB har 787,0 miljoner kronor med kommunal 

borgen samt ytterligare 60,0 miljoner kronor med pant-

brev. Kommunfastigheter i Laholm AB har idag lån 

med kommunal borgen om 820,0 miljoner kronor. Fas-

tighets AB Klarabäck i Laholm har idag 105,0 miljoner 

kronor i lån. 

 

Upplåningen inom bolagskoncernen löper både med 

bunden och rörlig ränta. Ränteswappar har tidigare använts för att säkra ränterisken. På balansdagen 

har den kommunala bolagskoncernen utestående ränteswappar om sammanlagt 80,0 miljoner kro-

nor, 280,0 miljoner kronor var motsvarande belopp under 2020. Löptiderna som återfinns har slut-

datum mellan 2022 och 2023. Swapparna har på balansdagen 2021 ett undervärde till 2,1 miljoner 

kronor mot 8,5 miljoner kronor i 2020 års bokslut. Undervärdet motsvarar kostnaden för bolagskon-

cernen att lösa swapparna i förtid.  

 

Kommunfastigheter tecknade under 2019 ett ramavtal med Nordiska Investeringsbanken med kom-

munen 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.  

 

  

 

Fast 
ränta 

Rörlig 
ränta 

Totalt  
lånebelopp 

 Mkr 745 1027 1 772 

 42 % 58 %   

       

Förfall  Kapitalbindning Räntebindning 

2022 460 26 % 1 187 67 % 

2023 410 23 % 170 10 % 

2024 347 20 % 160 9 % 

2025 355 20 % 155 9 % 

2026 200 11 % 100 5 % 

  1 722 100 % 1 722 100 % 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Kommunen 
 

Beslut i kommunfullmäktige om Sofieroleden 

Sofieroledens vara eller icke vara har varit en het fråga inom politiken i kommunen under många år. 

Kommunfullmäktige beslutade under augusti månad 2021 att Sofieroleden ska byggas ut enligt de-

taljplan som kommunfullmäktige ursprungligen antog i september 2006. 

 

Kommunstyrelsen hade den 13 november 2018 § 234 gett dåvarande planeringsenheten i uppdrag 

att bereda planuppdrag för ändring av detaljplan för ombyggnation av Kristianstadsvägen. Uppdra-

get hade inte lett till att planen ännu kommit med på kommunstyrelsens prioriteringslista eller vän-

telista för planarbeten. I samma beslut uppdrog kommunstyrelsen åt budgetberedningen att i ekono-

misk plan 2022–2023 tillföra investeringsmedel om 25 miljoner kronor för ombyggnation av Kristi-

anstadsvägen. Då kommunfullmäktige i augusti 2021 istället beslutat om en utbyggnation av Sofi-

eroleden har tidigare uppdrag återkallats. 

 

Kommunfullmäktige har gett ett nytt uppdrag tillkommunstyrelsen om att återkomma med ett lämp-

ligt tillvägagångssätt samt en investeringsvolym avseende Sofieroleden för fullmäktige att att ta 

ställning till. 

 

Avsikten med Sofieroleden är att leden ska fungera som en omledningsväg vid trafikolyckor på 

europavägen E6 samt som en rutt för farligt gods. När leden är färdigbyggd skapar det stora möjlig-

heter inne i Laholms stadskärna för kommande bebyggelse i anslutning till Lagan. En förutsättning 

för bebyggelsen är att Lagavägen inte längre är rekommenderad väg för farligt gods och omled-

ningsväg för väg E6.  

 

Organisationsförändring - samhällsbyggnadsnämndens första år 

Kommunfullmäktige hade under 2020 beslutat om en ny organisation från och med 2021. Huvudor-

saken till förändringen under innevarande mandatperiod var att frigöra kommunstyrelsen från di-

verse ansvarsområden, som exempelvis avfallshantering, driftfrågor gällande gator och vägar samt 

övrigt kring kommunens infrastruktur, kostverksamhet och räddningstjänst.  

 

Dessa ansvarsområden har inför 2021 flyttats över till en ombildad miljö- och byggnadsnämnd som 

döpts om till samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen har på så sätt större svängrum för styr-

ning och ledningsfrågor samt möjlighet till bättre fokus på kommunens framtid och utveckling. 

Kommunstyrelsen kan därmed även lägga större vikt vid uppsiktsplikten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden med dess förvaltning har nu genomfört det första verksamhetsåret. In-

nehållet i arbetet har varit omfattande med tanke på de ökade uppdragen nämnden erhållit.  

 

Stark efterfrågan på exploateringsmark 

Kommunfullmäktige har antagit mål om fler företagsetableringar och fler i arbete. Under de senaste 

åren har kommunen arbetat med ett par större exploateringar av verksamhetsmark. Framför allt på 

Nyby industriområde via en utbyggnad om 205 000 kvadratmeter ytterligare verksamhetsyta. Under 

2020 införskaffande ytterligare mark i anslutning till Mellby industriområde och nu väntar projektet 

på att den nya framtagna planen, som är överprövad, ska vinna laga kraft. 

 

På Nyby industriområde såldes kommunen mark för en handelsetablering av tre större företag med 

fokus på detaljhandel under 2020. Butikerna har öppnat under andra kvartalet 2021. Flera reserve-

ringar finns tecknade utöver ovan nämnda försäljning. 
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Kommunen har ambition om att införskaffa mark i attraktiva lägen. Så har gjorts under året när 

kommunfullmäktige i december 2021 beslutade om att förvärva mark i anslutning till Skottorps in-

dustriområde. Markens köpeskilling uppgick till 5,0 miljoner kronor för 100 000 kvadratmeter.  

 

Stor satsning på handeln i Laholm för att motverka coronapandemins effekter 

Kommunen fattande inför avslutande delen av 2020 beslut om den största satsningen någonsin för 

att stärka handeln inom kommungränsen. Flera näringsidkare har under 2020 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 genomförts. Avsikten var att dessa medel skulle vara näringsidkarna till-

godo under första halvåret 2021. Satsningen är i form av presentkort till kommunens medarbetare. 

2 530 medarbetar har totalt erhållit 1 450 kronor vardera i presentkort som kan användas i handeln 

inom kommunens gränser. Merparten av de 3,7 miljoner kronorna har använts till att främja nä-

ringsidkarna inom kommunen.  

 

Stationssamhällena Veinge och Knäred 

Kommunen har under flera år arbetat med hur de båda stationsorter kan se ut i framtiden kopplade 

till tågstopp. Kommunen, Region Halland tillsammans med Trafikverket arbetar för en långsiktig 

trafiklösning med entimmestrafik på tågförbindelsen.  

 

Arbetet i dessa stora utvecklingsprojekt går inte alltid så fort som politiken i Laholm och kommu-

nens tjänstemannaorganisation önskar. Av olika skäl har projektet drabbats av förseningar. Kommu-

nen arbetar med framtagande av detaljplan i Veinge för att stärka samhället som en pendlingsort. 

Planen kommer inkludera en förnyelse av centrumkärnan samt möjliggöra en förtätning med ny be-

byggelse. 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 händelser av större betydelse för Laholmshem AB:s bolagskon-

cern. 

 

Förvärv av det särskilda boendet Tangon 

Kommunfullmäktige tog under mars månad 2021 beslut om att avveckla Riksbyggens kooperativa 

hyresrättsföreningen Tangon i Laholm tillsammans med Riksbyggen Sverige. Beslut i fullmäktige 

togs också om att Kommunfastigheter skulle förvärva Tangon från föreningen. Detta har genom-

förts under december månad 2021 och fastigheten är i kommunal ägo. Förvärvet uppgick till 49,8 

miljoner kronor. 

 

Fusion av dotterbolag och nyförvärvade Tangonbolaget 

Kommunfullmäktige tog under januari månad 2022 ett beslut om att fusionera in Fastighets AB 

Klarabäck i Laholm till ett kommunalt dotterbolag till Laholmshem AB samt att det nya Tangonbo-

laget också skulle fusioneras in till Laholmshem. Detta utifrån att frågan kring vilket kommunalt 

bolag som skulle äga de kommunala särskilda boendena. Beslutet under januari månad föll på La-

holmshem AB. 

 

Fastighetsprojekt i Knäred och i Våxtorp 

Under 2021 har Laholmshem påbörjat en byggnation av 12 marklägenheter i Knäred. Lägenheterna 

består av både tvåor och treor. I Våxtorp håller bolaget på att uppföra 16 lägenheter i ett treplans-

hus. Projektet består av blandade storlekar från ettor till fyror. Laholmshem har för avsikt att klassi-

ficera detta som ett typhus som ska kunna byggas på fler platser när möjlighet och behov uppstår. 
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Stort skolprojekt för kommunen 

Under 2019 slutförde kommunen en byggnation för en f-6 skola, Glänningeskolan, för 485 elever i 

centrala Laholm. Under 2021 var det dags för ytterligare en stor skolsatsning i kommunen att slut-

föras, denna gång i kustområdet. Kommunfastigheter har uppfört en ny f-6 skola i Skottorp med till-

hörande ny förskola på fyra avdelningar. Byggnationen skedde efter den kraftiga tillväxt som skett i 

kommunens södra delar med Allarp som största tillväxtområde. Skolans kapacitet är också byggd 

för att kunna inrymma framtida barn från kommande exploateringsområde Haga öster om Skottorp. 

Projektets totala utgiftsnivå är i senaste prognosen beräknad till 164,0 miljoner kronor inklusive en 

renovering av befintlig skola med 10,0 miljoner kronor. Projektet är inte slutredovisat. 

 

Stor utbyggnad av Glänningesjö förskola 

Under 2021 har Kommunfastigheter färdigställt en utbyggnad av två förskoleavdelningar. Även yt-

terligare administrativa lokaler har tillförts samt nytt ventilations- och värmesystem. Även anpass-

ningar i utemiljön har tillgodosetts.  

 

Uppfräschning av Altonaområdet i Laholm  

Under 2020 och 2021 har Laholmshem påbörjat och genomfört 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 mil-

joner kronor. 

 

Framöver önskar även bolaget att förtäta området med uppförande av 100 nya lägenheter i kombi-

nation med rivning av ett 50-tal lägenheter. Detaljplanearbetet är påbörjat. 

 

Stationsorterna Veinge och Knäred 

Som tidigare beskrivit har kommunen en önskan om att växa på de kommande stationsorterna. Bo-

laget har under en längre tid deklarerat sitt intresse för att vara en aktör på dessa orter och därmed 

skapa förutsättningar för kommunens ambition. Bolaget har på båda orterna tillförskaffat sig attrak-

tiva markområden för att tillgodose detta behov. Några formella beslut har dock inte tagits ännu. 

Kommunfullmäktige har godkänt en investering om 25,0 miljoner kronor för att Laholmshem ska 

kunna bygga 12 lägenheter i Knäred och dessa är nu under uppförande.  

 

Samägda bolag 
Under november månad 2019 beslutade de båda ägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar, La-

holm och Halmstad, om att verksamheten från och med 2020 skulle bedrivas i aktiebolagsform. Så-

ledes är det nya driftbolaget för va-hanteringen i de båda kommunerna inne på sitt andra verksam-

hetsår. 

 

Bolaget är till lika delar ägt av båda kommunerna, 50 procent vardera. Bolaget ska ansvara för för-

valtning och drift av kommunernas allmänna va-anläggningar. Huvudmannaskapet för de allmänna 

va-anläggningarna ligger kvar hos respektive kommun. Ordförandeskapet växlar mellan kommu-

nerna för varje mandatperiod.  

 

Styrelsen har fokuserat på att arbeta för hållbara vattentjänster där säkerställande av framtida vat-

tentillgången varit prioriterad. Vidare har fokus varit på det långsiktiga ansvaret för drift och under-

håll av ägandekommunernas vattenförsörjning samt arbetet med förnyelse av ägarnas allmänna va-

anläggningar. 

 

Året var relativt nederbördsrikt totalt sett, men huvuddelen föll under andra halvåret. Våren var re-

lativt kall, men det blev sommar på allvar under både juni och juli. Trots kraftiga värmeböljor så 

behövde inte bevattningsförbud införas. Samtidigt skedde väderomslag till regnrika perioder både i 
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början och slutet av juli som minskade trycket på dricksvattenförsörjningen och gav en önskvärd 

återhämtning för dricksvattenförsörjningen. 

 

Det har under de senaste åren bedrivits ett omfattande arbetet med att genom dialog och information 

lyfta vattnets värde. Detta bedöms ha lett till positiva beteendeförändringar hos en hel del kunder. 

Denna beteendeförändring är kanske den viktigaste för att säkra den framtida dricksvattenförsörj-

ningen.  

 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
 
Allmänt 
Kommunens högsta beslutande församling är kommunfullmäktige. Fullmäktige består av 41 leda-

möter som har utsetts genom allmänna val som har genomförts samtidigt som riksdags- och region-

valen.  

 

I september 2018 var valdeltagandet 84,65 procent i va-

let till kommunfullmäktige, vilket var en ökning med 

1,52 procentenheter jämfört med valet 2014. 

 

Med 20 mandat bildar Samverkan Laholm, bestående av 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokra-

terna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet, ett minoritets-

styre i kommunfullmäktige.  

 

Samverkan Laholm har ordförandeposterna i kommun-

styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna. 

 

Laholms kommuns koncern består av kommunen med dess nämnder, Laholmshem AB med dess 

två dotterbolag samt det med Halmstad kommun samägda driftbolaget Laholmsbuktens VA AB. 

Även andra andelsinnehav finns utöver ovan nämnda bolag. 

 

Politisk organisation 
Laholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, fyra 

verksamhetsnämnder samt krisledningsnämnd och valnämnd. Kommunstyrelsen och verksamhets-

nämnderna har kontor för det dagliga arbetet, se organisationsbild på följande sida. 

 

Laholms kommuns vision 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2019 § 46 fast-

ställt vision och målområden för kommunen. Målom-

råden med fem tillhörande resultatmål gäller för peri-

oden 2020–2023. 

 

Kommunens vision beskriver ett önskvärt framtida 

tillstånd för Laholm. Visionen är styrande för kom-

munens utveckling tillsammans med målområdena 

och de gemensamma resultatmålen. Visionen ska nås 

genom hållbar tillväxt och hållbar utveckling. 

 
Hållbar tillväxt 
Utveckling är en förändringsprocess som kräver val och beslut. Förändringsprocessen behöver 

också präglas av omtanke, uthållighet och hållbarhet. Laholms tillväxt ska bidra till att kommunen 

utvecklas positivt, att vi kan behålla en god livskvalitet och en god miljö. Vi vill att fler människor 

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 

Vision 2040 
I Laholm vill vi bli fler för en starkare 
framtid. Här förenas livskvalitet och 
tillväxt för en hållbar utveckling. 
 
Laholms kommuns befolkningsmål är 
30 000 invånare år 2040. 
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och företag bidrar till en långsiktigt trygg välfärd, bra service, ökat kulturliv och mångfald. En posi-

tiv utveckling och tillväxt ger en positiv framtidstro och stolta invånare. 

 

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 särskilt viktiga för Laholms fram-

tid. Laholm ska prioritera utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsut-

veckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.  

I Laholm ska kulturen och fritiden vara drivkrafter för tillväxt, demokrati och samhällsutveckling. 

Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara delaktiga och ta ansvar för kommunens 

utveckling. Laholm ska vara en välkomnande kommun som aktivt arbetar med integration. 

 

För en god utveckling ska den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten alltid beaktas i 

samband med prioriteringar och ställningstaganden. Särskild fokus riktas åt att skapa jämlika möj-

ligheter för alla invånare i Laholms kommun. 

 
Organisationsöversikt 
Laholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, fyra 

verksamhetsnämnder samt krisledningsnämnd och valnämnd. Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnderna har förvaltningar som leds av en förvlatnngschef. 

  

Kommunfullmäktige 
41 platser 

Hel- och delägda bolag 

- Laholmshem AB 
- Kommunfastigheter 

i Laholm AB 
- Fastighets AB Klara-

bäck i Laholm 
- Laholmsbuktens  

VA AB 

Gemensamma nämnder 

- Nämnden för över-
förmyndare i sam-
verkan  

- Patientnämnden 
Halland 

- Nämnd för hemsjuk-
vård och hjälpmedel 
i Halland 

Kommunrevision Kommunstyrelse 

Ledningsutskott 

Personal- och  
organisationsutskott 

Barn- och ungdoms- 
förvaltning 

Kultur- och utvecklings- 
förvaltning 

Kommunchef 

Samhällsbyggnads- 
förvaltning 

Socialförvaltning Socialnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Kultur- och  
utvecklingsnämnd 

Barn- och ungdomsnämnd 

Valnämnd 

Krisledningsnämnd 

Valberedning 

Arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens  
förvaltning 

Jävsnämnd 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 
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Laholms kommuns värdegrund 
Laholms kommuns värdegrund bidrar till att kommunen är en utvecklande, professionell service- 

och myndighetsorganisation som motsvarar vad människor behöver i olika situationer.  

 
Styrning av kommunen 
Kommunen har tre grunduppdrag. Service- och tjänsteuppdraget innebär att kommunen ska tillhan-

dahålla service och välfärdstjänster. Demokratiuppdraget innebär att kommunen genom de förtroen-

devald ska förverkliga folkviljan. Samhällsbyggaruppdraget handlar om att utveckla kommunen 

som geografisk plats. 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Där framgår att 

behoven ska styra planeringen och målen ska i största möjliga mån ha ett invånar- och användarper-

spektiv.  

 

Förhållandet mellan vision, mål- 

och kvalitetsstyrning beskrivs i 

bilden. 

 

Kvaliteten inom nämndernas an-

svarsområde styrs genom att re-

spektive nämnd beslutar om ac-

cepterad kvalitetsnivå i samband 

med internbudgeten.  

 

Om det finns stora eller för 

nämnden viktiga brister kan de 

lyftas till resultatmål, antingen 

som nämndens egna mål eller 

som gemensamma.  

 

Kommunens gemensamma resul-

tatmål är beslutade av fullmäk-

tige i fyra målområden som 

Vi känner glädje i arbetet och 
i mötet med andra 

I Laholms kommun är alla lika viktiga 

 

Vi känner en stolthet över vårt arbete 
 

Vi är förebilder 

 

Vi vågar visa mod och handlingskraft 

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. 
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nämnderna samverkar kring. När kommunens verksamheter utvecklas prioriteras insatserna efter i 

första hand lagkrav, i andra hand basbehov och i tredje hand ambitioner. Styrningen ska präglas av 

ett helhetstänkande där Laholms kommuns bästa är överordnat de olika nämndernas ambitioner. 

 

Ansvars- och politisk styrning 
Kommunfullmäktige beslutar om resursfördelning och övergripande mål samt styrdokument för 

hela den kommunala verksamheten. 

 

Kommunstyrelse leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt 

över nämnder och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och 

samordna kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över 

nämndernas, de kommunala bolagens verksamheter samt leda och samordna planering och uppfölj-

ning av kommunens ekonomi och verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att stödja nämnderna samt leda och samordna planering och 

uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. I ansvaret ingår även att kontrollera att nämn-

derna inom sitt verksamhetsområde 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 transparent och innehålla till-

förlitliga analyser. Avvikelser ska omgående rapporteras när dessa identifierats. Uppsiktsplikt inne-

bär enligt kommunallagen att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnder och kommu-

nens bolag oavsett om de är direkt eller indirekt ägda. 

 

Uppsikten består av två delar; en formell del som innebär att ärenden bereds och beslutas i kom-

munstyrelsen och en intern del som innebär att löpande under året följa nämndernas verksamhet. 

 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och övriga föreskrifter som gäller för verk-

samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när utförandet av en kommunal angelägenhet 

lämnats till privat utförare. 

 

Kommunrevision är förtroendevalda revisor utsedda av kommunfullmäktige. De granskar årligen i 

den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 

fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 

 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

nämnderna är tillräcklig. 

 

Bolagsstyrning 
Kommunens hel och delägda bolag styrs genom ägardirektiv, dels genom ett gemensamt ägardirek-

tiv för kommunens helägda bolag, dels genom bolagsspecifika ägardirektiv. Kommunstyrelsens 

presidium genomför regelbundet ägardialog med bolagen. 

 

Intern kontroll 
Kommunens arbete med intern kontroll regleras 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.  
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Varje nämnd har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inom sitt verksamhetsområde. Ana-

lysen har utmynnat i en internkontrollplan. Resultatet av kontrollerna har rapporterats till respektive 

nämnd minst två gånger per år. Nämndernas rapporter har även anmälts till kommunstyrelsen.  

 

Under 2021 har kontroller inom det ekonomiadministrativa området gjorts gemensamt för hela 

kommunen. Över lag har kommunen välfungerande rutiner.  

 

Det saknas kommunövergripande riktlinjer och rutiner för processen ”Ansökan riktade statsbidrag”. 

En rutin har tagits fram efter genomförd internkontroll. Rutinen är remitterad till verksamheterna. 

Beslut kommer under 2022. 

 

I övrigt har respektive nämnd utfört kontroller i enlighet med antagen plan. I förekommande fall 

görs förändringar i rutiner. Över lag har inga allvarliga avvikelser uppmärksammats under kontrol-

len. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

Allmänt 
Kommunfullmäktige har fastställt rikt-linjer för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 

Begreppet god ekonomisk hushållning ska beakta både det finansiella perspektivet samt verksam-

hetsperspektivet. Enligt dessa ska kommunens ekonomiska planering präglas av långsiktig god eko-

nomisk hushållning som ytterst syftar till att varje generation själv måste bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar.  

 

Verksamheternas mål och krav på ambitionshöjningar måste underordnas de samlade 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 ställning utvecklas på 

ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Dessa blir samtidigt styrande för vad 

kommunen långsiktigt vill uppnå i fråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande verksam-

heten kan kosta och vilka resultatnivåer som krävs. 

 

Finansiella mål 
Utöver kommunens egna antagna finansiella mål så reglerar kommunallagen det så kallade balans-

kravet. Balanskravet innebär att kommunen ska redovisa högre intäkter än kostnader för räken-

skapsåret.  

 

Kommunallagen beskriver också att balans mellan intäkter och kostnader inte är tillräckligt för att 

utvärdera god ekonomisk hushållning. För att kommunen ska upprätthålla en god balans måste 

kommunen redovisa positiva resultat för att inte urholka det egna kapitalet i balansräkningen. 

 

Budgeten för 2021 innehöll två finansiella mål. Målen ska följas upp och utvärderas i delårsrappor-

ten och årsredovisningen. 

 

Resultatmålet redovisar om kommunen uppnått en tillfredställande nivå. För att uppnå resultatmålet 

för 2021 skulle resultatet uppnå minst 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommu-

nalekonomisk 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. En återgång till ett rullande 

treårsperiod finns i budgetbeslutet för 2022. 
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Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinveste-

ringar, ökade hyreskostnader på grund av befolkningstillväxten och kommunens stigande pensions-

åtaganden. Dessutom utgör det en beredskap för oförutsedda kostnader. 

 

Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett vedertaget mått för att 

beskriva långsiktig betalningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun har desto större är det finansiella 

handlingsutrymmet. 

 

Resultat 
 

 

 

 

 

 

Utfall 

2021 års utfall uppgick till 40,9 miljoner kronor. Utfallet motsvara en resultatnivå om 2,6 procent 

av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Resul-

tatmålet för 2021 är således uppfyllt. 

 

Om resultatmålet skulle utvärderats enligt metoden om ett resultat över en rullande treårsperiod 

skulle det ge följande utfall; genomsnittet av utfallen åren 2019 1,0 procent, 2020 4,4 procent och 

2021 2,6 procent och därmed uppgå till 2,7 procent.  

 

Soliditet 
 

 

 

 

 

Utfall 

Soliditeten, inklusive pensionsförpliktelserna, uppgick 2021 till 36,6 procent, vilket är en ökning 

med 2,1 procentenheter i förhållande till föregående år (34,5 %). Genom denna ökning uppfylls det 

finansiella målet. 

 

Orsaken till att soliditeten ökar är kommunens tillfredställande resultat för 2021 om 40,9 miljoner 

kronor som påverkar kommunens egna kapital i förhållande till kommunens tillgångar.  Även att de 

pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse sjunker vilket möter effekten av ökade 

pensionsavsättningar något. 

 

Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelserna, ökade däremot mindre med 0,6 procentenheter. 

Kommunens pensionsskuld (avsättning) ökade mer är kommunens reducering av ansvarsförbindel-

sen. Pensionsskulden ökade med 13,5 miljoner kronor medan pensionsförpliktelsen sjönk med 5,4 

miljoner kronor. Hade endast detta förhållande analyserats hade kommunens finansiella ställning 

försämrats.  

 

  

Årets resultat ska uppgå till 2,1 procent av skatteintäkter, utjämningssystem, 

generella statsbidrag och fastighetsavgift för 2021. För planåren 2022 och 

2023 ska resultatet uppgå till 1,3 procent respektive 1,9 procent. 

 

Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, ska för varje 

enskilt år öka. 
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Finansiella mål i jämförelse med andra kommuner 
Nedan i tabellerna speglas kommunens utveckling i jämförelse med andra kommuner gällande de 

finansiella målen. Då detta inte är klart för kommunsverige gällande 2021 på en samlad bild speglas 

år 2018-2020. 

 

Soliditet inklusive pensionsåtagande kommun  
% 2018 2019 2020  
Laholm 28,6 31,1 34,5  

Hallands läns kommuner 28,4 28,1 29,7  

Riket 26,0 26,7 28,8  

Pendlingskommun nära 
större stad 16.7 18.7 20,9  

     

Soliditet kommun 
% 2018 2019 2020  
Laholm 65,3 65,0 66,3  

Hallands läns kommuner 51,4 49,6 49,0  

Riket 43,9 43,0 43,5  

Pendlingskommun nära 
större stad 45.8 45.2 43,9  

     

Årets resultat/skatte och statsbidrag 
% 2018 2019 2020 2021 
Laholm 1,8 1,0 4,4 2,6 

Hallands läns kommuner 1,5 2,0 4,7 7,8 

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

Pendlingskommun nära 
större stad 1.1 1.6 3,8  

 

2021 år procentuella resultat är preliminära för Hallands kommuner och riket. Pendlingskommu-

nerna är ännu inte sammansatt till ett snitt. 

 

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 genomsnittlig direktav-

kastning motsvarande 4,0 procent. 

 

Definitionen på direktavkastningen är bruttovinsten / marknadsvärdet (verkligt värde) av fastighet-

erna. Värdet anges i bolagets årsredovisning.  

Definitionen på bruttovinst är hyresintäkter- (driftkostnader, underhållskostnader och fastighets-

skatt).  

 

Laholmshem ska även långsiktigt arbeta för att minska kommunens risktagande som ägare. Bola-

gets egna kapital i relation till bolagets balansomslutning ska successivt öka så att soliditeten upp-

går till minst 12,0 procent. 

 

Utfall 

Direktavkastningen 2021 var positiv med 3,9 procent, vilket är en negativ förändring med 0,2 pro-

centenheter från föregående årssiffra om 4,1 procent. 
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Bruttovinsten uppgår till 54,0 miljoner kronor. Marknadsvärdet (verkligt värde) på fastighetsbestån-

det uppgår 2021 till 1 370,8 miljoner kronor. 

 

Direktavkastningen är således följande enligt tabellen 

nedan för perioden 2019–2021.  

 

Avkastningsmålet under en rullande treårsperiod upp-

går till 2019 4,0 procent, 2020 4,1 procent och 2021 till 

3,9 procent. Genomsnittet uppgår således till 4,0 pro-

cent. Därmed uppfylls detta finansiella mål som ägaren 

ställt mot bolaget. 

 

Utfall 

Soliditeten uppgick 2021 till 12,7 procent, vilket är en 

ökning med 0,2 procentenheter i förhållande till föregående års soliditet om 12,5 procent. Bolaget 

uppfyller således detta finansiella mål. Anledningen till den stora reduceringen mellan 2019 och 

2020 är utrangeringen av värdet på Solgården i Våxtorp. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s finansiella mål 
Laholms kommun har via ägardirektiv inte fastställt något finansiellt mål för bolaget då detta bed-

rivs utifrån kommunallagen och självkostnadsprincipen. 

 

Ägardirektiven framhåller dock att verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässig och långsiktiga 

ekonomiskt hållbara principer med en självkostnadsbaserad hyressättning. De affärsmässiga ris-

kerna ska begränsas.  

 

Sammantagen bedömning 
Laholms kommun ekonomiska hushållning framstår ur ett finansiellt perspektiv till ganska god. 

Kommunen har en stark balansräkning, tillgångarna är stora och inga lån finns. Analyseras såväl 

soliditeten inklusive som exklusive pensionsförpliktelser så uppgår nyckeltalet till en stark siffra.  

 

Med de effekter samhällssituationen, coronapandemin, har medför för kommunen genom stora upp-

räkningar av skatteunderlaget då återgången i samhället varit starkare än vad som har prognostiserat 

har detta medfört att kommunens resultatmål har uppfyllts under året. Kommunen hade en gynnsam 

kostnadsutveckling under 2020men har under 2021 tagit fart igen. Under 2021 uppgår nettokost-

nadsutvecklingen till 6,5 procent medan den endast uppgick till 2,9 procent under 2020. 

 

Jämförs Laholm med andra kommuner kopplade till kommunens finansiella mål kring resultat och 

soliditet står kommunen sig ganska väl historiskt sett vilket jämförelsen ovan visar. 2021 års ut-

veckling i landet är dock något oklar men enligt sektorns preliminära bokslut hamnar Laholms re-

sultat inte särskilt starkt i jämförelse med andra. För de halländska kommunerna uppgår resultatni-

vån till 7,8 procent och för snittet i riket till 7,1 procent. Givetvis innehar kommunsverige väldigt 

olika förutsättningar så som skattenivå (utdebiteringsnivå), möjligheten till exploateringsvinster och 

avkastning från bolagskoncerner. Dessa perspektiv får ej förglömmas när resultatnivåer analyseras. 

 

Analyseras resultatmålet uppnår också kommunen en tillfredställande nivå över tid. Perioden 2012–

2021 har kommunen haft ett snittresultat på cirka 2,3 procent. Historiskt är kommunens resultat 

lägre än både rikets- och de halländska kommunerna. I resultatmålet ingår vinster från exploate-

ringsverksamheten och bolagsavkastning, där Laholm inte har haft några större överskott att intäkts-

föra under åren. 

 

mkr 2019 2020 2021 
Bruttovinst    

Hyresintäkter 120,4 124,2 128,6 

Driftkostnader -50,2 -50,1 -56,5 

Underhållskostnader -16,3 -15,9 -15,1 

Fastighetsskatt -2,6 -2,5 -3,0 

Bruttovinst 51,3 55,7 54,0 
Marknadsvärde 1 266,9 1 344,0 1 370,8 

Direktavkastning    
Bruttovinst / 51,3 55,7 54,0 

Marknadsvärde 1 266,9 1 344,0 1 370,8 

Direktavkastning % 4,0 4,1 3,9 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 snitt 10 år 
Hallands läns   
kommuner 

3,1 4,0 2,6 2,3 3,7 3,8 1,5 2,0 4,7 7,8 3,6 

Laholm 2,3 3,8 1,5 1,1 2,4 2,2 1,8 1,0 4,4 2,6 2,3 

Riket   5,2 2,1 3,0 4,1 4,3 2,5 3,2 5,7 7,1 4,1 

 

God ekonomisk hushållning för 2021 gällande de finansiella målen uppfylls både resultatmålet och 

soliditetsmåttet. Resultatmålet uppgår till 2,6 procent och soliditetsmått till 36,6 procent.  

 

Måluppfyllelsen sett till kommunfullmäktiges antagna målstyrning måste beaktas som godkänd. 

Kommunfullmäktige har antagit fem resultatmål för verksamheten varav utfallet för två av dessa 

har varken förbättrats eller försämrats under 2021 medan utfallet har förbättrats 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 2021 så har tre av fem mål uppnåtts.  

 

Sammanvägs dessa två delar, de finansiella samt de verksamhetsspecifika kan dock sägas att kom-

munen har bedrivits kostnadseffektivt och ändamålsenligt under det enskilda året.  

 

Analyseras Laholmshems finansiella mål så har bolaget haft en tillräckligt god direktavkastning en-

ligt förutsättningarna från kommunfullmäktiges ägardirektiv. Direktavkastningen har under en rul-

lande treårsperiod varit tillräckligt god. Snittet för senaste perioden uppgår till 4,0 procent varav 

2021 uppgår till 3,9 procent.  

 

Soliditeten har under perioden 2019–2021 uppgått till följande, 2019 14,7 procent, 2020 12,5 pro-

cent och 2021 12,7 procent. Alla tre åren har nivån varit över den utsatta gränsen från kommunfull-

mäktige på 12,0 procent. 2020 års relativt låga siffra förklaras med att bolaget tagit utrangerings-

kostnaden för Solgården i Våxtorp om 13,6 miljoner kronor denna får efterföljande effekt åren som 

kommer efter. 

 

Laholmshem AB har dock efter utrangering ett fritt eget kapital i bolaget om 94,4 miljoner kronor 

(99,4 mkr, 2019).  

 

Helhetsbedömningen för Laholms kommun och kommunkoncernen resulterar i en bedömning att 

god ekonomisk hushållning råder. Analyseras det enskilda året får 2021 finansiellt så är det att be-

akta som ett starkt år. Läggs målstyrning och kvalitetsaspekter till i den totala analysen för kom-

munkoncernen står sig kommunen väl i rådande samhällssituation. 

 

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 an-

ses som relativt stark och att god ekonomisk hushållning råder. 
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Målstyrning  
 
Kommunfullmäktige har fastställt vision och fyra målområden med fem tillhörande resultatmål. 
Målen gäller för perioden 2020–2023. 
 
Måluppfyllelse 
Även 2021 har präglats av Covid-19. Pandemin har mer eller mindre påverkat all kommunal verk-
samhet, om än i mindre utsträckning än under 2020. Det har medfört att vissa planerade aktiviteter 
inte har kunnat genomföras. 
 
Nämnderna beskriver i sina respektive redovisningar särskilda aktiviteter och hur de förväntas bidra 
till måluppfyllelsen. Det handlar om såväl förändrade arbetssätt för ökad effektivitet som nya akti-
viteter.  
 
Det framgår av redovisningarna att nämnderna har identifierat områden där insatser behöver sättas 
in för att målen ska nås till 2023. Nämnderna har också påbörjat och genomför åtgärder för ökad 
måluppfyllelse.  
 
Sammantaget har 2021 inneburit ett steg framåt för utfallet inom flera målområden. Fler elever är 
behöriga till gymnasiet, fler gymnasieelever med examen. Arbetslöshet har sjunkit, fler flyttar till 
kommunen och Laholmarna uppger att de trivs och är trygga i kommunen. 
 
Det är viktigt att påminna om att fullmäktiges 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 
kontraproduktiva aktiviteter. Utfallet för resultatmålen sammanfattas i tabellen nedan. 
 

Målområde Mål Utfall 2021 

1. Barn och unga Barn och ungas psykiska hälsa förbättras Oförändrat   

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 Förbättring  ↗ 

4. Trygghet och folkhälsa Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen Oförändrat   

 
Målområde Barn och unga 
I Laholm ska alla barn och unga ha rätt till goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. Vi skapar för-
utsättningar för en sund livsstil, en varierande och meningsfull fritid samt ett rikt föreningsliv. Barn 
och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet där förebyggande arbete och tidigt stöd ska 
prioriteras utifrån individuella behov. Barns bästa ska genomsyra all planering. Stor delaktighet, in-
flytande och dialog med barn, unga och vårdnadshavare är viktigt i arbetet med kommunens ut-
veckling. Laholms kommun ska arbeta mot hedersrelaterat våld. 
 
 

Gemensamt resultatmål 

Barn och ungas psykiska hälsa förbättras
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Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal i befolkningen, 19-24 år, med sjuk- och aktivitets-
ersättning pga psykisk ohälsa, antal/1000 invånare 

Kolada 
(U60916) 

20,1 - - - 

Kommentar: Kolada har inte publicerat något värde för nyckeltalet sedan 2018. Uppgifterna bygger på data från För-

säkringskassan. Kolada har inte fått någon data från Försäkringskassan för 2019, 2020 eller 2021.  Eftersom eftersläp-

ningen är så stor behöver nyckeltalet behöver ersättas i kommande utvärderingar av målområdet. Kommunen genom-

för vart annat år LUPP-enkäten. I den får årskurs 2 på gymnasiet svara hur de bedömer sin psykiska hälsa. LUPP-en-

käten skulle därmed kunna ersätta nyckeltalet. 

 

Antalet 19-24 år, med sjuk- och aktivitetsersättning pga psykisk ohälsa, har från 2010 till 2018 varit högre i Laholm 

än i riket som helhet. En klar förbättring skedde mellan 2017 och 2018, från 24,2 till 20,1.  

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

Hälso-
samtal 

92 95 96 93  

Kommentar: Andelen som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat något under 2021. Barn- och ungdoms-

nämnden konstaterade att nyckeltalet för 2020 inte är helt tillförlitligt då pandemin begränsade möjligheterna att ge-

nomföra hälsosamtalen. 

Andel elever med skolnärvaro som är högre än 80 pro-
cent, grundskola och gymnasium, kommunala skolor, 
vårterminen 

Egen 
mätning 

- 87,6 83,6 90 

Kommentar: Minskningen vårterminen 2020 kan till stor del förklaras av covid-19. Till vårterminen 2021 har en klar 

förbättring skett. 

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

Kolada 
(N02904) 

9,3 9,1 7,9    

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 inkomst baseras på 

taxerad inkomst varför värde för 2021 inte publiceras förrän 2023. Utfallet för 2020 är en klar förbättring. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen följer upp nyckeltalet med en prognos som baseras på arbetsmarknadsenhetens 

analys och Kronofogdemyndighetens statistik. Antal barn (0–17 år) som lever i ett hushåll där minst en förälder har 

skulder hos kronofogden eller under en pågående skuldsanering (Laholms kommun) publicerad i juni 2021. Statisti-

ken visar en nedåtgående trend för Laholms kommun, från 9,7 % år 2018 till 8,8 % 2021.  

 

Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse  
Eftersläpningen i redovisningen av nyckeltalen som är kopplade till målområdet gör det svårt att ut-

tala sig om i vilken utsträckning 2021 års verksamhet bidragit till måluppfyllelsen. För hälften av 

nyckeltal redovisas ett resultat för 2021 varav ett visar på förbättring och ett visar på en försämring. 

 

I nämndernas redovisningar finns det både negativa och positiva indikationer inom målområdet. 

Många verksamheter har varit starkt begränsade på grund av coronapandemins restriktioner. I stort 

sett alla av socialnämndens gruppaktiviteter har legat nere eller varit kraftigt begränsade. Det har 

varit svårt att hålla mötesplatser öppna och nå ut till barn- och unga.  

 

Däremot bedöms de vidtagna åtgärderna under året ha mildrat påverkan av pandemin och det finns 

positiva tendenser, bland annat minskar barn- och unga i ekonomiskt utsatta hushåll. Barn- och ung-

domsnämnden ser en positiv förflyttning jämfört med år 2020. Men samtidigt finns indikationer 

som pekar på att barn och ungdomars mående har försämrats under de senaste åren på grund av co-

ronapandemin. Det framgår tydligt av nämndernas redovisningar att arbetet i målområdet långsik-

tigt. Resultatet av arbetet kommer inte ge något omedelbart avtryck de av fullmäktige utvalda nyck-

eltalen. 

 

I kommunplan med budget för 2021 har även nyckeltalen Ej återaktualiserade ungdomar 0-12 år 

och 13-20 år, ett år efter avslutad utredning eller insats angetts för utvärdering av resultatmålet. 
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Kolada har tagit bort dessa nyckeltal på grund av kvalitetsbrister. Det är därför inte med i tabellen 

ovan. 

 

De motstridiga indikatorerna och uppgifterna från nämnderna gör att den samlade bedömning är att 

utfallet för 2021 är oförändrat i förhållande till tidigare år. Det innebär att 2020 års negativa utfall 

inte har kunnat hämtas upp under 2021. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar främst till måluppfyllelsen genom arbetet med ungdomsforum och demo-

kratiprocess för unga. Demokratiprocess för unga innebär att unga från 6 till 12 år tillsmannas dis-

kutera och bestämmer hur 200 000 kr ska fördelas till olika aktiviteter som de unga själva lämnat in 

förslag om. Processen föll väl ut under 2021 och kommer fortsätta 2022. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har utökat antalet specialpedagoger på skolorna bland annat för att 

delta i arbetet kring skolnärvaro. Nämnden har fokuserat på att öka skolnärvaron bland annat genom 

att följa upp frånvaro- och närvarorapporteringen och en ny närvarorutin har implementerats under 

hösten. Under året har olika resurser anställts inom grundskolan för att öka studieron. Nya riktlinjer 

för barn- och elevhälsoarbetet beslutades av nämnden i februari.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har under hösten åter kunnat ta praktikplatser och platser för ar-

betsträning i bruk efter lättade restriktioner. Under året har det ekonomiska biståndet minskat, en 

indikator på att fler är i självförsörjning och får möjlighet till social och ekonomisk inkludering. Det 

medför även att andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll kommer att minska.  

 

Efter första halvåret och lättade restriktioner kunde åter biblioteken successivt öppna upp som mö-

tesplatser och antalet aktiviteter med fysiska möten öka inom såväl fritidsverksamhet som kultur 

och biblioteken ökade. Sommaren 2021 lades extra resurser på att tillgängliggöra fler kostnadsfria 

aktiviteter i sommarlovsprogrammet. Digitala aktiviteter har under pandemin visat sig kunna nå nya 

och ibland större målgrupper. Därför ser flera verksamheter att digitala aktiviteter kommer fortsätta 

ingå i det ordinarie utbudet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med att involvera barn och unga i samhällsplaneringen, 

bland annat en geografiklass på Osbecksgymnasiet och förskolor. Räddningstjänsten är engagerade 

i Människan Bakom Uniformen, vars syfte är att bygga relationer mellan blåljuspersonal och 

ungdomar för att skapa tillit, trygghet och förhindra konflikter. Nämnden i samverkan med barn- 

och ungdomsnämnden deltagit i Västtrafiks utmaning, På egna ben, där klasser i årskurs 4-6 upp-

manades att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till skolan. I projektet fick barnen lära sig mer om tra-

fiksäkerhet, hälsa och miljö. 

 

Socialnämnden arbetar med att nå fler tidigare med befintliga resurser. Det handlar om att utveckla 

arbetet med selektiva och generella hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser. Arbetet är 

långsiktigt och gav inga konkreta resultat under 2021. Digitala föräldragrupper har genomförts un-

der våren. Under hösten har fler gruppledare utbildats för att kunna växla upp aktiviteterna. Ett ar-

bete med en modell för tidiga insatser (Skottlandsmodellen) inletts under slutet av året. 

 

Socialnämnden implementerar metoden Signs of safety för hållbara insatser på hemmaplan och där-

med färre placeringar. Metoden har gett mycket goda resultat i enskilda ärenden. Samtidigt har an-

talet utredningar ökat med 80 % på två år och placeringskostnaderna har ökat. Pandemin har varit 

en begränsande faktor. 
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Målområde Samhällsplanering 
En väl fungerande samhällsplanering utgör grunden för att nå framgång inom alla målområden. I 

Laholm ska samhällsplaneringen bygga på hållbar tillväxt för en levande landsbygd, en stadskärna 

för boende, handel och mötesplatser samt en utveckling av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva 

och varierande boendeformer samt inbjudande och trygga offentliga miljöer. Vi ser samhällsplane-

ring som ett viktigt verktyg i arbetet med att öka invånarnas, näringslivets och den kommunala 

verksamhetens förmåga att bidra till ett hållbart samhälle. Planeringen ska vara inkluderande, rättvis 

och effektiv. 

 

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

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Nöjd Region-index - Helheten 
Kolada 

(U00402) 
60 

(2017) 
57 - - 

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

ningen. Sedan 2020 års medborgarundersökning konstrueras inte längre några index. Istället frågas det i undersök-

ningen: Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? 91 % av Laholmarna svarar att kommunen är 

en bra eller mycket bra plats att leva på. 

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus SCB 110 80 67 188 

Kommentar: Måttet visar antal lägenheter i nybyggda flerbostadshus och småhus. För att nå visionen om 30 000 in-

vånare 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) 

40 44 29 30 

Kommentar: Mätperiod är årets 6 första månader.  

Bostäder som planlagts under de två senaste åren, an-
tal/1000 inv 

Kolada 
(N07923) 

- 4,2 - 1,8 

Kommentar: Uppgifterna kommer från SKR:s Öppna Jämförelse och frågan "Hur många nya bostäder kan byggas i 

kommunen med stöd av detaljplaner som vunnit laga kraft under de två senaste åren?. 

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

Kolada 
(N07926) 

- 27 - 33 

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

Samtidigt har samhällsbyggnadsnämnden sett över processen för att korta ned tiden från planuppdrag till antagande.  

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

Kolada 
(N07907) 

22,1 20,4 20,1 - 

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

nade). Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda. Utfall för 2021 publiceras vecka 18 2022. Trångbodd-

heten har ökat varje år från 2012 fram till 2019 då den negativa trenden bröts. Trångboddheten har nu sjunkit tre år i 

rad och med tanke på den höga bostadsproduktionen i kommunen bör även utfallet för 2021 bli positivt. 

 

Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse 
Efter ett svagare 2020 ökade folkmängden i kommunen återigen med över 300 personer under 

2021. Inflyttningen till kommunen är fortsatt hög. Arbetet med långa processer såsom 
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detaljplanering och infrastruktursatsningar pågår. Nämnderna samverkar för att tillgängliggöra 

kommunens service i hela kommunen. 

 

Nyckeltalet Färdigställda lägenheter i nybyggda hus visar på en kraftig förbättring. Antalet nya bo-

stadslägenheter är det högsta sedan 1991 och mer än dubbelt så många som årligen krävs för att nå 

fullmäktiges mål om 30 000 invånare år 2040.Vad gäller planberedskapen så har fullmäktige antagit 

detaljplaner under 2021 som möjliggör 226 nya bostäder. Men detaljplanerna har överklagats och 

därmed inte fått laga kraft ännu vilket gör att nyckeltalet Bostäder som planlagts under de två sen-

aste åren utvecklats negativt. Nyckeltalet Mediantid från planuppdrag till antagande under de sen-

aste två åren, fortsätter att utvecklas i fel riktning. Samtidigt innebär detta inte någon risk inom 

överskådlig framtid för att befolkningsmålet inte ska nås.  

 

För nyckeltalet Nöjd region-index finns inget utfall då SCB ändra upplägget på medborgarunder-

sökningen. Det kan däremot konstateras att en hög andel (91 %) av Laholmarna tycker att kommu-

nen är en bra eller mycket bra plats att leva på.  

 

Väntetiden för plats på förskola har ökat marginellt men ligger kvar på en betydligt lägre nivå än för 

två och tre år sedan. Trångboddheten fortsätter att minska även om utfallet för 2021 inte är publice-

rat ännu.  

 

Den samlade bedömningen är att kommunen är närmare målet nu än för ett år sedan. Inflyttningen 

till kommunen är fortsatt hög, bostadsproduktionen fortgår och flera nya bostadsområden är i plane-

ringsfasen. Kommunfullmäktiges vision om 30 000 invånare kommer att uppnås före år 2040. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom att besluta om planbesked och prioritera bland 

pågående planer. Då tiden från planbesked till antagen detaljplan ökar till följd av ökade krav på ut-

förligare och fler utredningar ökar även betydelsen av att kommunstyrelsen gör rätt prioriteringar. 

Kommunstyrelsen har under året godkänt prioriteringslista för detaljplanearbetet och detaljplanen 

för Hästen i Laholm har getts högsta prioritet. Markanvisningsavtal och planbesked för nya bostä-

der i Veinge samt planbesked för bostäder i kvarteret Laxen i Laholm har godkänts. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har prioriterat arbetet med hållbara och omställningsbara lokaler som 

erbjuder tillgängligt lärande. Funktionsprogram för förskole- och grundskolelokaler har antagits av 

nämnden. I slutet av året stod Skottorpsskolans och förskolan Mumindalens nya lokaler klara. Yt-

terligare två nya förskoleavdelningar togs i bruk på Glänningesjö förskola i Laholm. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har fått genomföra planerade aktiviteter i anpassad form till följd 

av de restriktioner som införts. Bland annat har antalet arrangemang i evenemangskalendern på 

VisitLaholm.se varit få under 2021. Samtidigt ökade antalet unika användare på VisitLaholm.se för 

andra året i rad vilket tyder på ett ökat intresse för att turista i närområdet. När restriktionerna lät-

tade under hösten kunde ett större antal aktiviteter genomföras. 

 

Pandemin har inte enbart medfört en minskad tillgänglighet. Exempelvis har det genomförts digital-

guidningar på teckningsmuseet, keramikkurser och det traditionsenliga nationaldagsfirandet i La-

holms stadspark genomförts digitalt och därmed kunnat nås oavsett var man befinner sig. Kultur-

skolans utbud har breddats med Komtek och möjlighet för elever i förskoleklass att få prova på alla 

de olika spåren inom kulturskolan. Antalet deltagartillfällen i kulturskolan ökar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden under 2021 har detaljplanen för Östra Nyby och kvarteret Bryggaren 

antagits av kommunfullmäktige. Planerna medger tillsammans 226 nya bostäder. Arbetet med 
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planen för Haga i Skottorp, samt två detaljplaner i Skummeslövsstrand, kommer att bidra till många 

ytterligare bostäder. 

 

Socialnämnden deltar i samhällsplaneringen, främst i detaljplaneprocessens formella delar. Nämn-

den bevakar inkludering och mångfald, behovet av tillgängliga hyreslägenheter samt att samhälls-

planeringens bidrag till ökad hälsa och ökad jämställdhet.  

 

Nämnden konstaterar att flera av nämndens målgrupper har stora problem på bostadsmarknaden el-

ler med att göra boendekarriär. Det finns ett behov av billiga hyresrätter. Gamla hyresskulder omöj-

liggör förstahandskontrakt trots uppvisad skötsamhet. I samarbetet med Laholmshem har nämnden 

lyckats med att vissa klienter har fått ta över lägenheten med eget kontrakt. 

 

Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
Ökad sysselsättning leder till ökad skattekraft och bättre livskvalitet i kommunen, mer arbetskraft 

till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Laholms kommun ska erbjuda för-

skola och skolor med hög kvalitet som ger goda kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling. 

Gymnasie- och vuxenutbildningar ska vara attraktiva och leda till jobb eller fortsatt utbildning. Nä-

ringslivsutvecklingen ska främjas för fler och växande företag. Entreprenörskap, kunskap och före-

tagande ska främjas i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nya etableringar inom han-

dels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen ska stimuleras. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier. 

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 3 år, andel (%) 

Kolada 
(N17473) 

46,0 50,0 49,3 59,4 

Kommentar: Andel folkbokförda elever i kommunen med behörighet till universitet/högskola inom 3 år, inkl. IM. Ut-

fallet för 2021 är en rejäl förbättring och Laholm tillhör nu de 25 % av kommunerna som har bäst resultat. 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesproven i svenska och svenska som and-
raspråk, kommunala skolor, andel (%) 

Kolada 
(N15452) 

65 68 - - 

Kommentar: På grund av Covid-19 har ämnesproven genomförts, varken under 2020 eller 2021. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kom-
munala skolor, andel (%) 

Kolada 
(N15436) 

83,7 75,0 81,2 83,0 

Kommentar: Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har glädjande nog förbättrats andra läsåret i rad. Fem elever 

lyckades nå gymnasiebehörighet efter sommarskolan. Det är flickor har resultatet förbättrats 79,3 procent till 87,0 pro-

cent. Andelen pojkar med gymnasiebehörighet har sjunkit något från 83,0 procent till 79,6 procent. Det är komplicerat 

att jämföra statistik över tid då det rör sig om olika elevgrupper, där elevgruppernas sammansättning kan skilja sig 

mellan åren samtidigt som antalet individer per år är relativt få, knappt 300 per årskurs.  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, an-
del (%) 

Kolada 
(N17461) 

76,6 64,4 72,3 69,2 

Kommentar: Det är resultatet för kvinnor som försämrats mellan 2020 och 2021, från 78,3 till 68,5. För männen har 

resultatet förbättrats något från 68,3 till 69,9. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex 

nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Om vi bara tittar på kommunens egen gymnasieskola, 

Osbecksgymnasiet, så klarade 72 % av eleverna examen inom 3 år. Det gör att Laholm tillhör de 25 % kommunala 

skolor med bäst resultat. 

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

Kolada 
(N18409) 

35 44 50 - 

Kommentar: Kultur- och utvecklingsnämnden prognosticerar ett resultat för 2021 i nivå med 2020. Utfallet för 2021 

publiceras först vecka 37 2022. Resultatet för 2020 var bland de 25 % bästa kommunerna i landet.  
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Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

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

Kolada 
(N02906) 

9,2 9,3 - - 

Kommentar: Utfall för 2020 publiceras v.16 2022. Kultur- och utvecklingsnämnden konstaterar att antalet ungdomar 

som omfattas av kommunens aktivitetsansvar (KAA, ungdomar som inte fyllt 20 år) ökade under 2020 och ökade yt-

terligare under 2021. 

 
Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse  

Den samlade bedömningen är att utfallet för målet har förbättrats under 2021. Nyckeltalen som är 

direkt kopplade till resultatmålet: behöriga till gymnasiet och förutsättningar för högre studier har 

båda förbättrats jämfört med föregående år. 

 

För tre nyckeltal saknas utfall för 2021. För andra året i rad genomfördes inga nationella prov i års-

kurs 3 till följd av pandemin. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år sjönk något under 

året och andelen invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar prognosticeras att öka för 

tredje året i rad. Det tyder på kommunen nått det stora flertalet inom målgruppen men att det kvar-

står elever som har en längre väg till en gymnasieexamen. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar indirekt till måluppfyllelsen genom att ge de verksamhetsansvariga nämn-

derna goda förutsättningar och stöd för respektive nämnds uppdrag. Kommunstyrelsen stödjer 

nämnderna bland annat i rekryteringsprocessen och med ändamålsenliga lokaler. En långsiktig 

kompetensförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2021. Lokalförsörjningsprocessen 

formaliseras i ett styrdokument som antogs i september av kommunfullmäktige. 

 

Barn- och ungdomsnämnden menar att det är tydligt att elevernas förutsättningar skiljer sig åt vid 

en jämförelse av fjärr- och närundervisning. Det är oklart hur barn och elevers progression och lä-

rande har påverkats av pandemin. För är att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som 

har ett annat modersmål än svenska deltar kommunen i samverkansprojekt med Skolverket. 

 

En förutsättning för att nå målet är att behöriga lärare. Generellt är andelen behöriga lärare i grund-

skolan god men i vissa ämnen har det varit svårt att rekrytera. Det har även varit svårt att rekrytera 

specialpedagoger, behöriga lärare till fritidshemmen samt förskollärare. Andelen behöriga lärare till 

fritidshemmen har ökat men ligger fortfarande på en låg nivå. 

 

Nämnden arbetar långsiktigt och metodiskt för nå målet. Bland annat genom att utveckla det syste-

matiska kvalitetsarbetet. Ett webbaserat system för det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas för 

att underlätta arbetet. I en gemensam process mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden arbetas med övergången mellan grundskola och gymnasium och behörigheten 

till gymnasiet. Under året har fokus varit på ämnet matematik. Det är en långsiktig process att för-

bättra gymnasiebehörigheten och det kommer ta tid innan vi ser effekter på måluppfyllelsen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beskriver liksom barn- och ungdomsnämnden svårigheter med 

Kompetensförsörjningen. Under 2021 har Osbecksgymnasiet och Lagaholmsskolan gjort försök till 

samverkan för att stärka kompetensförsörjningen. 

 

Andel folkbokförda elever i kommunen med behörighet till universitet/högskola inom 3 har förbätt-

rats under 2021 och Laholm tillhör nu de 25 % av kommunerna som har bäst resultat. Andelen ele-

ver på Osbecksgymnasiet med examen inom 3 år ökade till 72 %. Det gör att Laholm tillhör de 25 

% kommunala skolor med bäst resultat. 
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Osbecksgymnasiet har möjliggjort för fler elever inom de nationella programmen att läsa en profil 

som möter deras intresse och genom en omstrukturering kan fler elever på introduktionsprogram-

men välja yrkesintroduktion. Osbecksgymnasiet har även inrättat en ny stödstruktur där alla elever 

som inte når målen för en kurs schemaläggs och får stöd av behöriga lärare samt möjlighet till stöd 

av lärare och specialpedagog. 

 

Socialnämnden bidrar till måluppfyllelse genom att stärka barn och familjer så att det har bättre för-

utsättningar att klar skolan. Särskilt fokus har lagts på familjehemsplacerade barn vilket har resulte-

rat i att alla barn har klara sin gymnasieskolgång för tredje året i rad. 

 

De olika insatserna för att öka den psykiska hälsan som genomförs är även en grund för att nå detta 

resultatmål. Exempel på aktiviteter är samverkan mellan socialnämnden och barn- och ungdoms-

nämnden för att stimulera elever till att börja prata om psykisk ohälsa, aktivitetsgrupp för elever 

med hög skolfrånvaro och föräldrautbildning. Under 2021 ingick 91 barn och unga i gemensamma 

gruppverksamheter. Insatserna resulterade i, utöver stora individuella framgångar, att 6 barn åter-

upptog sina studier. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
Fler företagsetableringar och fler människor i arbete 

 

Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen 
Kolada 

(N03920) 
5,2 5,1 6,1 5,6 

Kommentar: Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Avser årsmedelvärde. 

Arbetslösheten har sjunkit under 2021. 2020 års ökning hänförde sig till stor del till pandemin.  

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser  
(Insikt) – Totalt, NKI 

Kolada 
(U07451) 

68 74 73 - 

Kommentar: Måttet är hämtat från SKR:s enkätundersökning Insikt om företagarnas helhetsbedömning av servicen i 

myndighetsutövningen. Utfallet för 2021 publiceras vecka 14 2022. Kommunstyrelsen prognosticerar en försämring 

för 2021, mycket kopplat till längre handläggningstider för bygglov. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller stu-
dera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Kolada 
(N00973) 

35 32 25 - 

Kommentar: Utfall för 2021 publiceras vecka 24 2022. Kultur- och utvecklingsnämnden prognosticerar en försämring 

under 2021, på grund av pandemirestriktionerna. Antalet individer i etableringsuppdraget minskar från arbetsför-

medlingen, vilket kommunen inte kan påverka. 

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

Kolada 
(U40455) 

34 32 34  

Kommentar: Utfall för 2021 publiceras vecka 12 2022. Kultur- och utvecklingsnämnden har fokuserat på deltagare 

med ekonomiskt bistånd. För denna grupp har resultat förbättrats vilket även bidrar till att nyckeltalet som helhet kom-

mer att visa på ett positivt utfall för 2021. 

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

Kolada 
(N31816) 

1,0 1,0 1,1  

Kommentar: Utfall för 2021 publiceras vecka 26 2022. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat under 2021 som en 

följd av lägre arbetslöshet. Detta har ännu inte nått de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det går därför inte att 

prognosticera någon förbättring för 2021.  
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Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

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

Kolada 
(U31462) 

74 96 85 92 

Kommentar: Utfallet för 2021 blev betydligt bättre än för 2020. För tredje året i rad är kommunens resultat bland de 25 

% bästa i riket. 

 

Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse  
Arbetslösheten sjunkit i Laholm under 2021 och arbetslösheten är fortsatt lägre i Laholm än i riket. 

Näringslivet i kommunen har klarat sig bättre än förväntat under pandemin. Inga butiker har tving-

ats stänga eller har gått i konkurs på grund av pandemin. Efterfrågan på industrimark är fortsatt stor. 

Däremot förutspår kommunstyrelsen en försämring för 2021 vad gäller SKR:s mätning av närings-

livsklimatet blandat på grund av längre handläggningstider för bygglov. I Svenskt Näringslivs mät-

ning förbättrade sig kommunen under 2021 för tredje året i rad. 

 

Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i 

åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Efter 90 dagar är det nu färre som kommit i arbete eller stu-

dier. Pandemin har försvårat möjligheterna till arbete för gruppen.  

 

En förbättring har uppnåtts vad gäller avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet enligt kultur- 

och utvecklingsnämndens bedömning. Fler går nu vidare till arbete efter avslutad insats. Kultur- och 

utvecklingsnämnden har fokuserat på deltagare med ekonomiskt bistånd. För denna grupp har resul-

tat förbättrats vilket även bidrar till att nyckeltalet som helhet kommer att visa på ett positivt utfall 

för 2021.  

 

En klar förbättring redovisas för ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd. Kommu-

nens resultat är för tredje året i rad bland de 25 procent bästa i riket. Andelen vuxna biståndstagare 

med långvarigt ekonomiskt bistånd förespås däremot öka. Detta trots att kostnaden för försörjnings-

stöd har minskat under 2021 som en följd av lägre arbetslöshet. Den sjunkande arbetslösheten har 

ännu inte bidragit till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommit närmare den.  

 

Den samlade bedömningen för resultatmålet är att utfallet för 2021 är bättre än föregående år. Ar-

betslösheten sjunker, fler är i arbete, kostnaden för försörjningsstöd minskar och näringslivet har 

stått sig väl under pandemin. Det stora orosmolnet är de personer som redan före pandemin stod 

långt från arbetsmarknaden inte kommit närmare sysselsättning. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen bidrar till målet främst inom tre områden; företagsetableringar, företagsklimat 

och handelsutveckling. 

 

Under 2021 avslutades projektet Förbättrat näringslivsklimat. Efter utvärdering kommer en plane-

ring hur kommunen kan fortsätta arbetet upprättas. Under hösten genomfördes 123 företagsbesök av 

näringslivsenheten för att få en nulägesbild av företagens utvecklingsbehov och hur kommunen kan 

stödja företagen. Kommunen behöver öka den interna samverkan, förbättra rutiner och framför allt 

förbättra rådgivning och kommunikationen för att leva upp till målsättningen. Näringslivsenheten 

stödjer kommunens service- och myndighetsutövande verksamheter i detta arbete. 

 

Mark vid trafikplatsen i Skottorp har förvärvats under hösten 2021. Kommunstyrelsen har under 

året godkänt reservationsavtal för 12 000 kvadratmeter för tillverkningsindustri på Nyby verksam-

hetsområde och ett reservationsavtal som omfattar 20 000 kvadratmeter för åkeriverksamhet på 

Mellby verksamhetsområde. 
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Kommunstyrelsen samverkar med handlare och fastighetsägare för en levande stadskärna och en 

livskraftig handel. Laholms kommuns presentkort till samtliga anställda har givit stor effekt hos den 

lokala handeln. 97 % av presentkorten utnyttjades. De har dessutom använts i hela kommunen och i 

många olika typer av detaljhandel. 

 

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till målet främst genom att elever når kunskapskraven för 

grundskolan men även genom ett entreprenöriellt lärande i samverkan med närsamhället och före-

tag. Arbete pågår i med en digital yta för att samla alla praktikplatser på en plattform. 

 

I samarbete med kommunstyrelsens näringslivsenhet och LRF genomför nämnden konceptet 

Gröna näringar. Under året har konceptet spridits till flera skolor. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har omorganiserat verksamheten arbetsmarknad för att tydliggöra 

uppdraget rusta och matcha. Under året har 61 personer letts ut till arbete via arbetsmarknadsverk-

samheten, vilket är 14 fler än föregående år. Antalet tillgängliga platser för praktik och extratjänster 

har med anledning av pandemin varit begränsade under våren och sommaren 2021, men ökade un-

der hösten. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Falkenberg och Hylte kommun arbetet med 

kommunens aktivitetsansvar utretts för att dra erfarenhet av varandra så fler unga kan komma i ar-

bete. 

 

ESF-projektet målmedveten på hemmaplan bidrar till att stärka integrationen för språksvaga som 

står långt från arbetsmarknaden. Inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar och svenska för in-

vandrare har strategier tagits fram för stärkt språkutbildning i kombination med yrkesutbildning. 

 

Generellt har nämnden ett ökat fokus på entreprenörskap i verksamheterna till exempel genom 

Komtek, Ung företagsamhet och en jobb- och utbildningsmässa. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har i samverkan med kommunstyrelsens näringslivsenhet arbetat med 

att förbättra rutiner, rådgivning och kommunikationen för att leva upp till målsättningen om ett för-

bättrat företagsklimat.  

 

Socialnämnden samverkar med kultur- och utvecklingsnämnden för att de som uppbär försörjnings-

stöd snabbare ska komma i aktivitet i så stor omfattning som individens arbetsförmåga medger. Syf-

tet är att fler ska bli självförsörjande. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under 2021, till 

viss del som en följd av förbättrad arbetsmarknadskonjunktur. Genom projektet ”Hel på Hemma-

plan” samverkar nämnderna för att erbjuda personer med beroendeproblematik en helhetslösning 

med behandling, boende och sysselsättning på hemmaplan. Dels för att minska placeringskostna-

derna, dels för att rusta målgruppen för arbetsmarknaden. 

 

Målområde Trygghet och folkhälsa 
Vi ska arbeta för att vara en kommun som ger invånarna goda förutsättningar för trygghet och sä-

kerhet och vi ska fortsätta utveckla god sam-verkan med övriga samhällsaktörer. Alla i kommunen 

har rätt till god och jämlik hälsa. Kommunen ska skapa förutsättningar i samhället för befolkningen 

att behålla eller förbättra sin hälsa. Vi ska arbeta för att minska utanför-skapet samt förbättra möj-

ligheterna för alla att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi ska främja och stärka den enskildes 

möjligheter och förmåga att leva ett självständigt liv genom medskapande och valmöjlighet samt 

med en utveckling av välfärdsteknologi. 

 

Gemensamt resultatmål inom Trygghet och folkhälsa 

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen 
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Nyckeltal Källa 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Jag känner mig trygg i området där jag bor, trygg/väl-
digt trygg, enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%) 

Egen 
mätning 

90,3 87,5 80,3 89,6 

Kommentar: Enkäten genomfördes under september till oktober 2021 av kommunen i samarbete med polisen. 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 
Kolada 

(N07403) 
679 706 643 - 

Kommentar: Avser summering av: Försök till mord eller dråp, Misshandel, Våldtäkt, Grov kvinnofridskränkning, 

Grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts. 

Utfall för 2021 publiceras vecka 12 2022. 

Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5, positiva svar, 
andel (%) 

Kolada 
(N15557) 

87,4 90,0 88,6 78,6 

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

hämtade från Skolverkets enkät. För 2018 och 2021 är värdena hämtade från Skolverkets enkät. 

Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9, positiva svar, 
andel (%) 

Kolada 
(N15533) 

79,6 74,0 71,2 76,7 

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

hämtade från Skolverkets enkät. För 2018 och 2021 är värdena hämtade från Skolverkets enkät. 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, 
2019, med gott psykiskt välbefinnande 2020-2021 an-
del (%) 

Kolada 
(U01439) 

 15 89 89 

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

välbefinnande i nationella folkhälsoenkäten. 89 % uppgav ett gott psykiskt välbefinnande i Laholm både 2020 och 

2021. 

 

Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse  
I kommunens trygghetsundersökning uppgav närmare 90 % av invånarna att de är trygga i området 

där de bor. De är en väldigt hög andel i jämförelse med andra kommuner som gör motsvarande mät-

ning. Även SCB:s medborgarundersökning anger invånarna att de känner sig trygga. 94 % av kom-

muninvånarna svarar att de känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är ljust ute.  

 

Den upplevda tryggheten är hög i kommunen. Antalet anmälda våldsbrott är lågt i kommunen. Ut-

fallet för 2021 redovisas först vecka 12 2022 men antalet anmälda brott har varit betydligt lägre i 

kommunen än snittet för riket de senaste fyra åren. 2020 tillhörde Laholm de 25 procent kommuner 

med minsta antal anmälda våldsbrott. 

 

Enligt Skolinspektionens enkät upplever elever i årskurs 5 en minskad trygghet medan elever i års-

kurs 9 och deras vårdnadshavare upplever en förbättring. Mot bakgrund av vad som framkommit i 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt av EY:s granskning avseende kränkande behand-

ling gör barn- och ungdomsnämnden bedömningen att arbetet med att öka barn och elevers trygghet 

samt motverka kränkande behandling är ett prioriterat utvecklingsområde. Pandemins effekter har 

påverkat relationsskapandet mellan förskola, skola och hemmet. 

 

Nyckeltalet Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande hämtades från Folkhälsomyndig-

hetens Nationella folkhälsoenkäten. Enkäten har omarbetats och istället baseras utfallet på instru-

mentet Short Warwick Edinbourgh Mental Wellbeing Scale. Resultatet redovisas omvänt som andel 

med gott psykiskt välbefinnande istället för som andel med nedsatt psykiskt välbefinnande. Utfallet 

för 2020 och 2021 är för båda åren 89 % med gott psykiskt välbefinnande, vilket för båda åren pla-

cerar kommunen bland 25 % bästa. 
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I kommunplan med budget för 2021 har även nyckeltalen Ej återaktualiserade vuxna med miss-

bruksproblem 21+, ett år efter avslutad utredning eller insats angetts för utvärdering av resultatmå-

let. Kolada har tagit bort dessa nyckeltal på grund av kvalitetsbrister. Det är därför inte med i tabel-

len ovan. Socialnämnden bedömer att missbruk och våld i nära relationer är områden som har ökat 

markant. För många av nämndens målgrupper har restriktionerna och långvarig isolering påverkat 

den psykiska hälsan. 

 

Sammantaget är det svårt att bedöma måluppfyllelsen. Ser vi till den andra delen av målet, trygg-

heten ökar i kommunen, är bedömning att utfallet för 2021 är en förbättring. Generellt framhåller 

Laholmarna att de är trygga i kommunen och har ett gott psykiskt välbefinnande. Antalet anmälda 

våldsbrott är lågt. Visserligen upplever elever i årskurs 5 en minskad trygghet i skolan men elever i 

årskurs 9 upplever en ökad trygghet i skolan. 

 

Den första delen av målet, folkhälsan förbättras, är utfallet mer svårbedömt. Coronapandemin har 

slagit hårt mot många av de som redan före pandemin var utsatta. Socialnämnden bedömer att har 

missbruksvården skjutit i höjden liksom våld i nära relationer. Kultur- och utvecklingsnämnden och 

socialnämnden bedömer att målet inte förbättras. Barn- och ungdomsnämnden framhåller att det 

finns indikatorer som pekar i båda riktningarna medan kommunstyrelsen bedömer att målet förbätt-

rats. Sammantaget blir bedömningen att utfallet för 2021 är oförändrat i förhållande till föregående 

år. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen stödjer och deltar i polisens arbete med grannsamverkan. Grannsamverkan är i 

allra högsta grad levande. Ett fysiskt årsmöte genomfördes i oktober där ett femtio-tal ombud del-

tog. I dagsläget är ca 2 400 hushåll engagerade i grannsamverkan fördelade på 80 områden. 

 

Varje höst genomför kommunen tillsammans med polisen en trygghetsundersökning. Resultatet av 

undersökningen bildar underlag för kommunens och polisens medborgarlöfte som anger vad kom-

munen och polisen ska fokusera på under framöver för att öka tryggheten i kommunen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har samverkat med polis, säkerhetsansvarig och andra förvaltningar 

för att minska skadegörelse samt öka tryggheten på förskolor och skolor. Denna samverkan 

bedöms har gett god effekt på minskad skadegörelse i Laholms tätort. Mycket av det som görs inom 

målområde Barn och unga får även effekt inom målområde Trygghet och folkhälsa. En upplevd 

trygghet, god omsorg och ett gott bemötande är givna förutsättningar för barn och elevers utveckl-

ing och lärande.  

 

Inom förskolans verksamhet har ett gemensamt analysverktyg tagits fram för normer och värden 

som kommer att börja användas under hösten. Analysverktyget ska ge underlag för fortsatt förebyg-

gande och aktivt arbete för att motverka kränkande behandling. 

 

Samverkan med hemmet har begränsats på grund av pandemin då fysiska träffar inte har kunnat ge-

nomföras. Detta har påverkat tilliten och relationsskapandet i både förskola och skola. Samtidigt har 

färre möten för pedagogerna inom förskolan genererat ökade möjlighet till vuxennärvaro i barn-

gruppen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens bidrag till måluppfyllelsen har begränsats av pandemin. En stor 

del av det första halvåret handlade om att hitta alternativa lösningar för den planerade verksamheten 

i samband med den globala pandemin som fortsatt varit kännbar. Under andra halvåret kunde större 

delar av den planerade verksamheten genomföras tack vare lättade restriktioner och större möjlig-

heter för utomhusaktiviteter. 
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Nämnden arbetar med att få fler ungdomar aktiva i föreningslivet, kulturaktiviteter och fritidsaktivi-

teter. Det tar längre tid att planera för aktiviteter utomhus eller digitalt, vilket har begränsat antalet 

aktivitetstillfällen. Samtidigt kan digitala aktiviteter öka tillgängligheten och ibland nå nya mål-

grupper. Sommarlovsprogrammen var 2021 det mest välfyllda någonsin. Något som bland annat 

möjliggjordes av statsbidrag för kostnadsfria lovaktiviteter i åldrarna 6–15 år från Socialstyrelsen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft tillsammans med socialnämnden genomfört ett projekt där 

hemtjänst personal responderat på larm till 112. Under året har ett tiotal räddningsinsatser genom-

förts. Ett skogsbrandsvärn omfattande tolv personer är i drift sedan midsommar. 

 

Ett systematiskt tillsynsarbete inom primära zonerna för samtliga vattenskyddsområden är påbörjati 

samverkan med LBVA. Nämnden erbjuder familjer med barn under 5 år en provtagning och analys 

om de har en enskild dricksvattenbrunn. Sedan starten 2019 har ett 70-tal vattenprov tagits. Under 

2021 togs 19 prov. Andelen utfall som anses ha dålig eller mycket dålig kvalitet, ligger på 50 %.I 

dessa fall ges rådgivning. 

 

Socialnämnden har aktualiserat behovet av kommunövergripande arbete kring alkohol, narkotika, 

doping, tobak och spel (ANDTS) för att långsiktigt påverka människors vanor och förhindra tidig 

debut hos barn och unga. Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att tillföra socialnämn-

den medel för en ANDTS-samordnare.  

 

Nämnden fokuserat på att minska antalet överviktiga. Bland annat med gruppaktiviteter för barn 

med fetma. Aktiviteterna har fått pandemianpassats. Trots detta har antalet deltagare bland barn och 

unga ökat jämfört med tidigare år.  

 
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 
 
Uppdrag Kommentar 
Digitalisering 
Syftet med uppdraget är att förbättra och ef-
fektivisera servicen till användare, invånare, 
brukare, företag och besökare. En organisat-
ionsmodell och en övergripande digitalise-
ringsstrategi ska ge kommunen en stabil 
grund för digitaliseringsarbetet. E-arkiv och 
beslutsstöd är exempel på pågående gemen-
samma utvecklingsinsatser. 
 

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2022. 
 
IT-infrastrukturen är en grund för digitaliseringen. Un-
der året har kommunikationsutrustning uppgraderats. 
Tillgången till teknisk utrustning är fortsatt ett problem 
med långa leveranstider och framskjutna leveranser. 
 
En e-tjänstplattform har upphandlats för att knyta 
ihop olika verksamhetssystem 
 
Falkenberg, Hylte och Laholm har gemensamt an-
ställt en projektledare för att återstarta E-arkivarbetet. 
Arbetet fort-löper enligt fastställd projektplan. Under 
2022 kommer avställningar till e-arkivet att genomfö-
ras. 
 
En robot är på plats och processen vikariehantering 
via bemanningsenheten är i drift. Socialtjänstens pro-
cess för ekonomiskt bistånd har färdigställts och kan 
hanteras i roboten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden infört e-tjänster inom 
bygglovshanteringen och moduler för alkohol- och 
ölärendehanteringen. 
 
Socialnämnden har bland annat installerat nyckelfria 
digitala hos alla brukare med hemtjänst och hemsjuk-
vård. Digital medicingivare har lanserats inom funkt-
ionsstöd. Digitala inköp inom hemtjänsten har införts. 
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Uppdrag Kommentar 
Bemanningsenhet  
En bemanningsenhet ska hantera beman-
ning vid oplanerad frånvaro och därmed fri-
göra tid för chefer så att fokus kan läggas på 
kärnverksamheterna. En utvärdering ska ge-
nomföras under 2023. 
 

Uppdraget ska slutredovisas 2023. 
 
Socialförvaltningen exklusive LSS deltar nu i beman-
nings-enheten avseende korttidsvikariat. Under kväl-
lar och hel-ger har bemanningen robotiserats. Vissa 
driftstopp har förekommit under införandet. 
 
Bemanningsenheten har även hanterat semestervi-
karier inom äldreomsorgen. Ett uppdrag som har 
krävt mycket tid och kraft eftersom rekryteringsläget 
är mycket svårt. 
 
Införande går enligt plan. Under 2022 kommer för-
skole-, måltids- och grundskoleverksamheterna att 
kopplas på. 

 
Heltid som norm 
Kommunen har ett stort rekryteringsbehov 
framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar 
samtidigt som många medarbetare går i 
pension. Genom att ta tillvara befintlig kom-
petens på ett bättre sätt kan kommunen 
både minska rekryteringsbehovet och samti-
digt få tillgång till mer personal. Det förutsät-
ter att deltidsanställningar ersätts med hel-
tidsanställningar och att deltidsarbete ersätts 
med heltidsarbete. Uppdraget har koppling 
till bemanningsenhet. 
 

Uppdraget är förlängt. 
 
Samordnare och styrgrupp är utsedd och inom 
nämndernas förvaltningar finns processledare ut-
sedda. En plan för genomförande är upprättad. 
 
Under 2022 kommer utbildningar för chefer i beman-
nings-optimering, bemanningsekonom och föränd-
ringsledning genomföras inom arbetet med Heltid 
som norm. 
 
Det går inte i nuläget att sätta ett slutdatum för upp-
draget då arbetet med heltid som norm är en på-
gående process. Kommunfullmäktige har därför i 
kommunplan för 2022 senarelagt slutdatumet till 
2023. 
 

Kvalitets- och innovationspris 
Med ett gemensamt kvalitets- och innovat-
ionspris uppmuntras medarbetare till delak-
tighet och engagemang för förbättrad kvalitet 
och måluppfyllelse. Syftet är att förbättra och 
effektivisera verksamheterna för invånare 
och användare. Koppling till digitalisering och 
personalstipendiet. 
 

Uppdraget är genomfört. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om regelverk för ett 
innovationspris samt ett pris för värdeskapande med-
arbetare. 
 
Kommunstyrelsen har utsett de första pristagarna vid 
decembersammanträdet. Priserna kommer att delas 
ut för första gången i samband med fullmäktigesam-
manträdet när pandemin tillåter det. Uppdraget är 
därmed slutfört 

 
Översyn av kommunikationsvägar i kom-
munen 
Förslag på olika förändringsalternativ för all-
mänhetens kanaler in till kommunen i syfte 
att upprätthålla en effektiv verksamhet samti-
digt som kommunen önskar vara tillgänglig 
och tillgodose allmänhetens behov. Koppling 
till dialog och delaktighet samt digitalisering. 
 

Uppdraget ska slutredovisas 2023 

 

Medborgarservice och kommunikation har samorga-

niserats för att utveckla och samordna intern och ex-

tern kommunikation på ett bättre sätt. Förvaltnings-

kommunikatörerna har anställts under året. Dessa 

samordnas från kommunikationsenheten. 

 

En förstudie för ny extern webb och intranät pågår. 

IT-enheten och kommunikationsenheten samordnar 

arbetet med ny e-tjänstplattform, ny telefoni och 

växel, upphandling av webb/intranät och nytt ärende-

hanteringssystem. 
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Uppdrag Kommentar 
Kvalitetssäkrad upphandling, inköp och 
leverans  
 
En organisation för effektiv upphandling, in-
köp och kvalitetssäkring av inköpta varor och 
tjänster. Ökad kompetens i organisationen 
kring upphandling och inköp i syfte att öka 
avtalstroheten. Förväntade effekter är bättre 
kvalitet på varor och tjänster, minskade kost-
nader och högre rättssäkerhet i upphand-
lingsprocessen.  

Uppdraget är genomfört. 
 
Ett verktyg för avtalsuppföljning en ny struktur för av-
talsdatabas finnas på plats. 
 
Dokumentmallar och avtalstexter har kvalitetssäkrats 
och uppdaterats. 
 
Arbetsbelastningen på kommunens centrala upp-
handlare är fortsatt hög vilket medför att fokus ligger 
på att genom-föra upphandlingar på bekostnad av ut-
vecklingsarbetet. 
 
Arbetet med att kvalitetssäkrad upphandling, inköp 
och leverans pågår och behöver fortsätta även efter 
2021. 
 

Översiktsplan 
Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030. I 
uppdraget ingår att ta fram ett nytt arbetssätt 
för kontinuerlig översiktsplanering. Kun-
skapsuppbyggnad i organisationen kring 
översiktsplanering. 

Uppdraget slutredovisas 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutad i augusti att samråda om 
den fördjupade översiktsplanen. Ett 70-tal yttrande 
kom in under samrådsskedet. Dessa sammanställs 
nu i en samrådsredogörelse. 
 
Samtliga förvaltningar deltar på olika sätt i arbetet 
med översiktsplanen. På så vis byggs kunskapen om 
översiktsplanering upp i organisationen. 
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Kvalitetsredovisning 
Kommunens styrning består av målstyrning, ekonomistyrning, kvalitetsstyrning och intern kontroll. 

Genom styrmodellens aktiviteter; planera, följa upp, analysera och åtgärda avvikelser samt ta vara 

på förbättringsförslag säkerhetsställs övergripande och långsiktig utveckling samtidigt som kvali-

teten 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 regle-

ras 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 effektivitet och ge en helhetsbild för kommunen har indika-

torerna i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) använts, vilka redovisas nedan tillsammans med 

jämförelser med Hallands län och riket. 

 

Kommunens kvalitet i korthet 
Laholms kommun deltar i ett nationellt initiativ, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som sam-

ordnas och administreras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av 

kommunala analyser (RKA). Inom ramen för KKiK görs jämförelser mellan kommunerna inom tre 

perspektiv:  

 

Barn och unga försöker beskriva verksamheten för en av kommunens största målgrupp. Flera av 

nyckeltalen gäller utbildningsverksamheten, men även nyckeltal 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 målgrupper av medborgare som behöver service av specifika 

verksamheter utifrån specifika behov.  

 

Samhälle och miljö innehåller nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vis-

tas eller verkar i kommunen, kommunal service såsom bibliotek, arbetsmarknad, samhällsbyg-

gande, näringsliv och miljö.  

 

Totalt redovisas ett 40-tal olika nyckeltal. KKiK utgår från befintliga nationella nyckeltal som kom-

pletteras med mätningar i den egna kommunen. Det grundläggande syftet är att ta fram ett kun-

skapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medbor-

garna. Resultaten har ambitionen att ur ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet 

och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

 

När KKiK-resultaten redovisas används en färgsättning som innebär att de 25 procent av kommu-

nerna som har bäst resultat får grön markering, de 25 procent av kommunerna som har sämst resul-

tat får röd markering och övriga kommuner får gul markering. För kostnadsmåtten avser en grön 

färg kommuner med lägst kostnad och röd färg kommuner med högst kostnad per elev eller bru-

kare. 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 förhåller sig till andra kommuner. 

Som jämförelse redovisas även genomsnittet i Hallands län och i riket. Samtliga resultat och nyck-

eltalens definitioner finns i databasen Kolada, www.kolada.se. 
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Barn och unga 2018 2019 2020 2021 
Medel 

Halland 
Medel 
Riket 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, 
antal 5,5 5,4 5,2   5,3 5,2 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 145 000 154 633 157 745   157 223 156 337 

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

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel 
(%) 86,2 87,5 86,0 86,0 87,4 86,9 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel 
(%) 83,7 75,0 81,2 83,0 84,0 83.4 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 85,9 76,4 80,6 83,8 85,8 84.7 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 57,8     58,6 66,2  65.8  

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel (%) 93,2 93,5 93,5 93,9 93,3 91.8 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 112 754 118 380 123 026   116 557 119 273 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 79,7 60,2 67,7 63,5 72,4 64.3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 76,6 64,4 72,3 69,2 71,8 70.8 

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%) 6,5 5,1 4,9 6,0 4,6 7.1 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 128 832 127 874 126 015   126 637 137 804 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 in-
vånare 0–18 år 21,6 25,2 19,8   33.2 40.9 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år 24 22 20,1   27,7 23,8 
 

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. Ett om-

råde sticker ut, elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet. Här tillhör Laholm de 25 

% kommuner med sämst resultat.  

 

Personaltätheten i förskola har ökat de tre senaste åren och nu har Laholm lämnat guppen med de 

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

förskolor, från 4,0 till 6,4 barn per årsarbetande.   

 

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

fördes inte proven vare sig 2020 eller 2021. 
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Stöd och omsorg 2018 2019 2020 2021  
Medel 

Halland 
Medel 
Riket 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter av-
slutat försörjningsstöd, andel (%) 74 96 85 92 78 78 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörj-
ningsstöd, medelvärde 7 10 18 18 14 15 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 632 3 339 3 717  3 871 4 682 

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma   78  83 81 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv 6 362 6 310 6 037  6 671 7 229 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflytt-
ningsdatum till särskilt boende, medelvärde 55 63 62 44 37 44 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar, medelvärde 11 15 15 15 15 16 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng  52 68 56 64 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 91 86   83 81 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 93 89   92 91 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 204 605 215 018 223 102  229 496 255 464 
 

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. 

 

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

med försörjningsstöd, kostnad individ- och familjeomsorg, kostnad funktionsnedsättning och kost-

nad äldreomsorg. 

 

Trots att undersökningen visar på att Laholm levererar en god kvalitet på alla områdena så är kost-

naderna bland de 25 procent lägsta i landet.  
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Samhälle och miljö 2018 2019 2020 2021 
Medel 

Halland 
Medel 
Riket 

Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänste-
person i kommunen, andel (%) 

   80,4 81,9 81,1 

Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar 
bra, andel (%) 

   63,5 66,9 67,9 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 

 61 61 68 65 59 

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

34 32 34  27 37 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, an-
del (%) 

35 44 50  47 41 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

68 74 73  72 74 

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till 
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 

17 8 34  57 25 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

793 665 701  552 517 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 

54,0 58,7 56,3 57,5 68,4 38,3 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

  13  25 29 

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) 

   67,7 74,9 70,9 
 

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 ett väldigt blandat resultat. I några fall tillhör 

vi de 25 % bästa kommunerna, Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, Delaktighetsin-

dex och Elever på SFI som klarat minst två. 

 

I några fall tillhör vi de 25 % sämsta kommunerna. Att få svar på frågor till kommunen fungerar 

inte bra. Handläggningstiden för bygglov ökade oroväckande mycket under 2020. Ändå är hand-

läggningstiden betydligt kortare i Laholm än snittet för Halland.  

 

Laholmarna producerar mycket hushållsavfall. Det är visserligen positivt att avfallet samlas in men 

det bästa ur miljösynpunkt är om avfallet inte uppkommer alls. 
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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 pre-

liminära resultat. Siffrorna är relationen mellan årets 

resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunaleko-

nomisk utjämning, generella statsbidrag och kommunal 

fastighetsavgift. 

 

Snittet för kommunen under perioden 2017–2021 uppgår till 2,56 procent. Anledningen till att Hal-

lands kommuner ligger så högt är att Halmstad, Kungsbacka och Varberg har extremt höga resultat 

om 8,5 procent, 8,1 procent respektive 10,8 procent för 2021. Både Hallands och rikets är prelimi-

nära resultat för 2021. 

 

Kommunens resultat för 2021 uppnår budgetens resultat flera gånger om. Utfallet för verksamhet-

ens nettokostnad uppgår till 36,6 miljoner kronor mer än budgeterat varav nämnderna resultat står 

för -37,8 miljoner kronor av underskottet på verksamhetens nettokostnad. 

 

(miljoner kronor) Utfall 2019 Utfall 2020  Utfall 2021 Budget 2021 

Verksamhetens intäkter 354,2 359,3 357,3 345,0 

Verksamhetens kostnader -1 748,1 -1 775,6 -1 865,7 -1 812,2 

Avskrivningar -45,1 -50,8 -54,7 -59,3 

Verksamhetens nettokostnader -1 439,0 -1 467,1 -1 563,1 -1 526,5 

Skatteintäkter 1 039,4 1 046,8 1 113,7 1 064,6 

Generella statsbidrag och utjämning 394,1 485,9 488,7 488,3 

Verksamhetens resultat -5,5 65,6 39,3 26,4 

Finansiella intäkter 23,3 5,1 4,2 4,4 

Finansiella kostnader -3,7 -3,5 -2,6 -2,7 

Årets resultat 14,1 67,2 40,9 28,1 
          
Resultatmål, procent 1,0 4,4 2,6 2,1  

Nettokostnadsutveckling, procent 5,3 2,0 6,5   

 

Då resultatet trots nettokostnadens utveckling uppgår till 40,9 miljoner kronor förklaras med att 

skatteintäkterna 49,1 miljoner kronor över budgeterad nivå. Den har under andra halvan av 2020 

och inte minst under 2021 varit en extremt kraftig återhämtning i samhället utveckling vilket gene-

rerat detta stora överskott. Överskottet på skatterna uppgår till hela 4,6 procent. 

 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen i Laholm utgår från den så kallade RK-modellen. I den analyseras kommu-

nens ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med analysen är att 

identifiera finansiella problem i kommunen och skapa en uppfattning om kommunen har god eko-

nomisk hushållning. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Halland 3,8 1,5 2,0 5,8 7,8 

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

Laholm 2,2 1,8 1,0 4,4 2,6 
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Resultat 

Kommunens resultat för året och bakomliggande orsaker analyseras och kartläggs. Om kommunens 

kostnader överstiger intäkterna uppstår en obalans eller om signalerna visar att kommunen är på väg 

mot obalans. Inom detta avsnitt analyseras också investeringarna och dess utveckling 

 

Kapacitet 

Kommunens långsiktiga betalningsstyrka/beredskap analyseras här. Analysen ska visa vilken finan-

siell handlingskraft kommunen har på lång sikt. Här utvärderas soliditeten i kommunen. 

 

Risk 

Här analyseras vilken finansiell risk som kommunen är exponerad för. Här analyseras likviditet, 

borgensåtagande och pensionsförpliktelser. 

 

Kontroll 

Kontrollen hur finansiell efterföljsamhet har varit samt att målsättningar följs. Här analyseras nämn-

derna budgetföljsamhet samt hu känslig kommunen är för extern påverkan på räkenskaperna. 

 

Resultat- och kapacitetperspektivet 
 

Årets resultat och ekonomisk ställning 
Kommunens slutliga resultat blev positivt, 40,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat, inklusive kom-

pletteringsbudget och tilläggsanslag uppgick till +28,1 miljoner kronor. Differensen mot budget 

(+12,8 mkr) förklaras enligt tabellen. 

 

Orsaken till att resultatet blev bättre än budgeterat 

resultat beror till stora delar på olika konsekvenser 

kopplade till coronapandemin och utvecklingen av 

återhämtningen i samhället gällande skatteintäk-

terna. Återhämtningen av befarat skattebortfallet 

blev inte så stort som de värsta farhågorna antydde. 

Skatteutvecklingen har blivit betydligt bättre för 

både 2020 och 2021 än vad som återfanns i bud-

getbeslutet november 2020. Överskottet på skat-

teintäkterna uppgår för 2021 till hela 49,1 miljoner 

kronor. Överskottet i 2020 års rekordöverskott 

hade sin största förklaring i generella tillskott av 

statsbidrag. För 2020 uppgick dem till 44,1 miljo-

ner kronor.  

 

I bokslutet för 2021 återfinns också en förändrad redovisningshantering av exploateringsverksamhet 

vilket medfört ett resultattillskott o 4,3 miljoner kronor i utfallet. 

 

Pensionskostnader är också en post som tynger räkenskaperna under året. Minus 5,3 miljoner kro-

nor, avvikelsen är starkt kopplad till förändrat antagande om livslängd för män som under året blev 

uppreviderad med tre år. Den revideringen får stor effekt på den förmånsbestämda pensionen. 

 

 

 

Nämndernas verksamhet -37,8 mkr 
Pensionskostnader -5,3 mkr 
Avskrivningar +4,6 mkr 
Skatteintäkter +49,1 mkr 
Utjämningsbidrag +0,3 mkr 
Finansnetto +0,1 mkr 
Försäljning fordonsorg +1,6 mkr 
Realisationsvinster +0,4 mkr 
Exploateringsvinster +4,2 mkr 
Ersättning kapitalkostnader, intern -6,0 mkr 
Moms, interna ersättningar,   
presentkort och KS oförutsedda  +2,4 mkr 
Arbetsgivaravgifter, ferielöner -1,5 mkr 
Nedskrivningar -0,3 mkr 
Fastighetskostnader -0,7 mkr 
Sjuklöneersättning, statsbidrag +1,7 mkr 
  
Summa +12,8 mkr 

60



 

Av diagrammet framgår att kommunen har haft posi-

tiva resultat under den senaste 10-årsperioden. Det ge-

nomsnittliga resultatet under de senaste 10 åren har 

uppgått till +30,2 miljoner kronor. 2019 har varit det 

svagaste resultat under perioden, om realisationsvins-

ter för värdepapper hade exkluderats det året hade 

kommunens resultat varit negativt. 2020 hade kom-

munen det största resultatet under perioden om hela 

67,2 miljoner kronor. 

 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vid-

makthålla en god ekonomisk hushållning är att balan-

sen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på detta är resultat i procent av skattein-

täkter, 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 kommunale-

konomisk utjämning har under de senaste fem åren 

framgår av tabellen. 

 

Tre av de senaste fem åren har resultatet överstigit 2,0 procent. Snittet för den senaste treårspe-

rioden uppgår till 2,7 procent.  

 

Resultatmålet är till för att skapa en långsiktig stabilitet och en trygg finansiell utveckling för kom-

munen. Ett tillfredställande resultat medför att finansieringen av dagens verksamheter inte tillskjuts 

framtida generationer. Om resultatmålet inte efterlevs måste kommunens löpande verksamhet (drif-

ten) tillskjutas medel genom lån, försäljningar av tillgångar, tidigare uppbyggt kapital. Kommunens 

utdebitering (skatteintäkter), kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag och fastighets-

avgifter måste både kunna finansiera den löpande verksamheten samt se till att värde på det egna 

kapitalet finns kvar. För att inte riskera en urholkning i den kommunala ekonomin måste således ett 

tillfredställande resultat genereras. 

 

Skatteinkomster, utjämning, bidrag och fastighetsavgift 
 

Allmänt 
Av kommunens totala inkomster uppgår kommunalskatt, utjämningsbidrag och kommunal fastig-

hetsavgift 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 2020 visade att den beskattningsbara inkomsten i riket ökade med 

2,10 procent vilket kan jämföras med 2,82 procent föregående år och 3,72 procent året dessförin-

nan. Ökningen av den beskattningsbara inkomsten i Laholms kommun var kraftigt högre än i riket, 

3,39 procent. Föregående år ökade Laholms beskattningsbara inkomst något mer än i riket, 2,57 

procent. Således har pandemin inte slagit lika hårt i skattebortfall för Laholm som för riket totalt. 

 

Enligt den prognos från december 2021 för året 2021 som redovisningen baseras på ökar skatteun-

derlaget i riket med 4,3 procent. Motsvarande siffra för 2020 var 1,7 procent. 
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Diagrammet åskådliggör utvecklingen av kommunens 

relativa skattekraft (det egna skatteunderlaget divide-

rat med invånarantalet i förhållande till den för riket 

genomsnittliga skattekraften). Den relativa skattekraf-

ten ökade fram till 2013. Sedan dess har den relativa 

skattekrafter emellertid minskat något varje år fram 

till att under 2020 uppgå nu till 86,3 procent.  

 

Nu med att den beskattningsbara inkomsten för 2021 

ökade med hela 3,39 procent i Laholm i förhållande 

till riket ta nu kommunen ett kliv upp i gen i relat-

ionen med rikets kommuner. 2021 uppgår den relativa 

skatteeffekten till 87,6 procent, en ökning med hela 

1,3 procentenheter i förhållande till landets övriga kommuner. 

 

Tabellen nedan speglar utvecklingen i förhållandet till riket. 

 
Skattekraft i kronor och i procent 2016 2017 2018 2019 2020 
Skattekraft kronor Laholm 183 491 187 717 192 520 194 319 200 416 

Skattekraft kronor riket 208 818 215 492 221 097 225 194 228 785 
      

Relativ skattekraft Laholm, procent 87,9 87,1 87,0 86,3 87,6 
      

Skatteunderlagets tillväxt i Laholm, % 4,65 4,31 3,96 2,57 3,39 

Skatteunderlagets tillväxt i Riket, % 4,95 4,49 3,72 2,82 2,10 
      

En krona i utdebitering skulle inbringa, mkr 45,3 47,2 49,0 50,3 52,0 

 

En krona i utdebitering motsvarade under inkomståret 2020 cirka 52,0 miljoner kronor i skatteintäk-

ter, för 2019 uppgick den till cirka 50,3 miljoner kronor. Den totala kommunalskattesatsen i La-

holms kommun uppgick under 2021, inklusive skatt till regionen (tidigare landstingsskatt), till 

31:98 kronor. Inför 2020 höjde Region Halland regionskatten med 58 öre till 11,40 kronor.  

 

Skatteunderlagsprognos 2021 och slutlig skatt 2020 
 

Reviderad skatteunderlagsprognos 

Beräkningarna i budgeten byggde på den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

framställde i december 2021. Sedan budgeten fastställdes har skatteunderlagsprognoserna för både 

2020 och 2021 reviderats kraftigt på grund av en mycket bättre uppstart och förhoppningar för 2021 

utifrån coronapandemins utveckling. 

 

Sedan pandemins utbrott våren 2020 har de efterföljande prognoserna varit klart bättre än mar-

drömsscenariot när pandemin slog till. 

 

Under 2020 upplevde sektorn under våren kanske den största nedrevideringen av skatteunderlaget. 

På motsatta sättet återfinns kanske något av den största uppgången i skatteunderlaget under 2021. 

 

SKR gör bedömningen i sin decemberprognos att tillväxten för 2021 uppgår till 4,6 procent. SKR är 

något försiktiga i denna siffra från december och har i februariprognosen deklarerat en tillväxt på 

hela 4,96 procent. Utvecklingen får följas under året som kommer. SKR bedömer att trots ökningen 

saktar ner framöver att både 2022 och 2023 kommer ligga över genomsnittet under en tioårsperiod. 
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I följande tabell beskrivs den senaste prognosen av skatteunderlagsförändringen för åren 2020 till 

2022 utifrån en jämförelse till förhållandena i den prognosen som låg till grund för budgeten 2021 i 

oktober 2020. 

 
Skatteunderlagsprognos (procentuell förändring) 2020 2021 2022 2020-2023 
Oktober 2019 2,5 3,2 3,9 9,6 
Oktober 2020 1,9 1,5 3,5 6,9 
April 2021 2,2 3,2 4,2 9,6 
Augusti 2021 2,1 3,7 3,6 9,4 
December 2021 2,1 4,6 3,6 10,3 
Differens mellan oktober 2020 och augusti 2021 +0,2 +3,1 +0,0  

 

Jämförelsen visar en liten ökning mellan oktober 2020 och december 2021 gällande beskattningså-

ret 2020, 0,2 procentenheter. Ökningen för beskattningsåret 2021 är mellan oktober 2020 och de-

cember 2021 hela 3,1 procentenheter, i augusti uppgick skillnaden till 2,2 procent. Denna ökning 

får väldigt stora ekonomiska effekter för kommunen under redovisningsåret 2021. Effekten blev att 

till bokslutet har skatteintäkterna ökat med 29,7 miljoner kronor för 2021. 

 

Nedan är de senaste prognoserna för beskattningsåren 2020 och 2021 som ej är avslutade. 

 

Prognos slutavräkning 2020 

2020 års beskattning avslutades i december 2021 då hela befolkningens deklarationer är avslutade. 

 

Regeringens fastställda uppräkning för 2019 uppgick till 3,4 procent och för 2020 till 2,6 procent i 

budgetpropositionen för 2020 (september 2019). Slutligt taxeringsutfall för 2019 som kom i decem-

ber 2020 och uppgick till 2,82 procent.  

 

SKR:s prognos i december 2020 för året 2020 uppgick till endast 1,7 procent.  

 

Dessa effekter medförde en totalt en negativ bokslutspost i 2020 års bokslut om minus cirka 18,5 

miljoner kronor vilket motsvarade -715 kronor per invånare. 

 

Slutlig taxering från december 2021 visar på en uppräkning om 2,10 procent för 2020 (2,12 i au-

gusti) jämfört med decemberprognosen som användes i bokslutet 2020 om 1,7 procent vilket med-

för att kommunen kommer få en upprevidering av posten som redovisades i 2020 års bokslut med 

165 kronor (197 kronor i augusti) per invånare den (1/11 2019) vilket medför återföring om cirka 

4,3 miljoner kronor (5,1 mkr i augusti).  

 

Slutavräkningen beräknas således uppgå till negativ post om 550 kronor per invånare i stället för 

upptagen post om 715 kronor per invånare i 2020 års bokslut. 

 

Sammanfattningsvis är 2020 4,3 miljoner kronor bättre i skatteintäkterna än senaste bokslutet samti-

digt är det dock 0,8 miljoner kronor lägre än vid augustiprognosen. 

 

Prognos slutavräkning 2021 

Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen var regeringens fastställda uppräkning för 2020, 2,0 

procent och för 2021 2,2 procent enligt budgetpropositionen för 2021 (september 2020).  

 

SKR:s decemberprognos innebär en högre uppräkning än vad regeringen trodde i september 2020 

(budgetpropositionen inför 2021) vilket gör att kommunernas skatteintäkter behöver regleras i 

denna prognos med hela 1 143 kronor per invånare den förste november 2020 (755 kronor i augusti-

prognosen).  
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Decemberprognosen har en uppräkning om 4,57 procent för skatteunderlaget 2021 och 2,1 procent 

för beskattningsåret 2020. 

 

Det medför således en positiv justering om cirka 29,7 miljoner kronor gällande skatteintäkterna för 

2021. I augusti var uppgången 3,7 procent eller 19,6 miljoner kronor. 

 

Underlag vid kommunplansbeslutet inför 2021 

Utöver ovan skatteförbättring av utfallet för 2021 gjorde SKR en bedömning jämfört med regering-

ens budgetproposition inför 2021 gjorde SKR också en kraftig nedrevidering i prognosberäkningen 

jämfört med regeringen i underlaget inför budgetbeslutet 2021. 

 

Nedrevideringen medförde en negativ reglering om 353 kronor per invånare vilket motsvarade 9,2 

miljoner kronor. 

 

Befolkningsunderlag vid kommunplansbeslutet inför 2021 

Vid antagande av kommunplan 2021 byggde skatteunderlagsprognosen på att Laholm skulle ha 

25 940 invånare förste november 2020. Befolkning uppgick till 25 962 invånare. Således var budge-

tantaganden något för lågt gällande befolkningen vilket föranledde en försiktig justering om 5,3 

miljoner kronor. 

 

Skatteinkomsternas förändring mellan budget och au-

gustiprognosen 

Även effekterna av kommunens befolkning har påverkat 

skatteinkomsterna. Tabellen redogör för förändringen. 

 

 
 
 
Kostnadsutjämning 
Inför 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny kostnadsutjämning. Syftet med en uppdaterad kost-

nadsutjämning var att i större utsträckning fånga upp samhällsförändringarna. Exempelvis kan en 

ökad urbanisering, växande demografiska utmaningar och ett högt flyktingmottagande vara faktorer 

som kan antas leda till strukturella behovs- och kostnadsskillnader i samhället.  

 

För Laholm innebar uppdateringen att i stället för att betala en kostnadsutjämningsavgift erhöll 

kommunen nu ett bidrag för 2020. Inför 2021 tappade återigen kommunen i kostnadsutjämning och 

fick åter en avgift att erlägga. Avgiften är fastlagd till 7,1 miljoner kronor.  

 

SCB har beräknat utfall av kostnadsutjämningen för 2022 vilket medfört att kommunen har fortsatt 

att tappa i förhållande till alla andra kommuner då kostnadsutjämningen är ett slutet system kom-

munerna emellan.  

 

Tabellen speglar avgiften eller bidrag i kronor per invå-

nare under perioden 2020-2022. 2020 års bidrag (marke-

rad med *) innehåller eftersläpningseffekter om cirka 4,7 

miljoner kronor. Utan eftersläpningseffekter skulle kom-

munen erhållit 105 kronor per invånare. Minussummor 

är lika med avgifter in i systemet. 

 

 

 

 

Skatteinkomster (miljoner kr) 2021 
SKR:s bedömning i budgetunderlag 
2021 +9,2 

Avräkning, justering 2020 +4,3 

Avräkning, justering 2021 +29,7 

Justering befolkningstal +5,3 

Justering skatteberäkning ursprung +0,6 

Summa positiva effekter 49,1 

Kostnadsutjämning 2020 2021 2022 
Avgift/bidrag kronor 
per invånare 288 -273 -484 
Summa avgift/bidrag 
miljoner kronor 7,4* -7,1 -12,7 
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LSS-utjämningen 
Utjämningen är till för att landets kommuner ska kunna genomföra LSS-verksamheten på lika för-

hållande. En beräknads riksgenomsnittskostnad räknas fram för respektive insats inom LSS-verk-

samheten och adderas till respektive kommuns insatser.  

 

Då kommunen bedriver sin verksamhet billigare än riksgenomsnittet får således kommunen betala 

in en avgift i systemet. För 2021 uppgår denna avgift till 125 kronor per invånare vilket motsvarar 

cirka 3,3 miljoner kronor. Föregående år, 2020, erhöll kommunen ett bidrag om 40 kronor per invå-

nare vilket motsvarade ett bidrag om strax över 1,0 miljoner kronor. 

 

För 2022 har SCB publicerat slutligt utfall vilket medför 

en avgift om in i systemet på hela 441 kronor per invå-

nare. Denna ökning medför ett bidrag om 11,6 miljoner 

kronor. Minussummor är lika med avgifter in i systemet. 

 

Generella statsbidrag 
 

Generella statsbidrag, riksdagsbeslut i vårpropositionen april 2020 

Statsmakten agerade väldigt tidigt med extra tillskott utifrån larmklockorna som kom i samband 

med pandemin våren 2020. Lågkonjunkturen som kom och förväntades följa efter pandemins ut-

brott var svår för statsmakten att förutse. Spekulationer om historiskt stora skattebortfall och ökade 

kostnader medförde tillskott till sektorn. Avsikten var att förhindra att sektor skulle vidta åtgärder 

och anpassningar i verksamheten för att matcha bortfallet. Statsmaktens avsikt med tillskottet var 

tillgodose kommunernas möjligheter att trygga välfärden med en god vård, skola och omsorg mot 

invånarna.  

 

Riksdagen beslutade i vårproposition 2020 att tillskjuta ytterligare 15 miljarder kronor varav 10,5 

miljarder avser kommunerna. För Laholm motsvarar detta cirka 26 miljoner kronor under 2020. 

Från och med 2021 återfanns dock en lite reducering av tillskottet. Från och med 2021 uppgår dessa 

medel till 12,5 miljarder kronor, varav 8,75 miljarder avser kommunerna, för Laholm cirka 22 mil-

joner kronor. 

 

Dessa medel återfinns över tid till kommunerna tills annat är beslutat. 

 

Generella statsbidrag, budgetpropositionen inför 2021 och 2022 

I budgetbeslutet, december 2020, avseende 2021 och 2022 fanns det från statsmakten också ett ge-

nerellt tillskott för att matcha kommunens bortfall av inkomster under dessa år.  

 

Tillskotten är succesivt nedtrappade för att 2022 uppgå till hälften av 2021 års nivå. Efter år två är 

det generella statsbidraget således bortplockat utifrån senaste budgetbeslutet.  

 

För 2021 uppgår tillskottet till kommunen till cirka 17,5 miljoner kronor för att under 2022 med 

halv effekt uppgå till cirka 8,7 miljoner kronor.  

 

Sammanställning statsbidrag 2021 

Tabellen visar påverkan av de generella bidragen för sektorn och för Laholm 2021. 

 

LSS-utjämning 2020 2021 2022 
Avgift/bidrag kronor 
per invånare 40 -125 -441 
Summa avgift/bidrag 
miljoner kronor 1,0 -3,3 -11,6 

Statsbidrag 2021 Sektorn, miljarder kronor   Laholm, miljoner kronor 
Riksdagsbeslut våren 2020,  
vårpropositionen 

8,75 22,0 

Beslut i riskdagen utifrån  
budgetpropositionen 

7,0 17,5 

Summa 15,75 39,5 
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Dessa två delar samt tidigare tillskott såsom tidigare välfärdsmiljarder ingår i regeringsposten i den 

kommunalekonomiska utjämningen. 

 

Fastighetsavgift 
År 2008 infördes en kommunal fastighetsavgift. Utbetalningen till kommunerna under detta år ut-

gick från ett visst antal kronor per invånare. From 2009 tillfaller däremot förändringen av taxerings-

värdet respektive kommun.  

 

Den totala intäkten för 2021 budgeterades till 75,3 miljoner kronor. Enligt aktuell prognos för 2021 

kommer avgiften i Laholms kommun att uppgå till 76,4 miljoner kronor. Således återfinns ett över-

skott jämfört med budget om 1,1 miljoner kronor. 

 

Sammantagna intäkter 
De sammantagna intäkterna av kommunalskatt, 

utjämning, generella statsbidrag och fastighetsav-

gift blev 30,3 miljoner kronor högre än budget. 

Avvikelsen specificeras i nedanstående tabell 

(mkr). Föregående års avvikelse var + 1,5 miljo-

ner kronor. Avvikelsen förklaras i tabellen. 

 

 
Inget mer statsbidrag för merkostnader till socialnämnden till följd av coronapandemin 
Statsmakten hade under 2020 avsatt medel om totalt 20,0 miljarder kronor till kommuner och reg-

ioner för höjda merkostnader i samband med coronapandemin. För 2021 återfanns inte något mot-

svarande bidrag. 

 

Merkostnaderna skulle för 2020 avse följande områden: 

- Ökade kostnader för hälso- och sjukvårds personal inom socialtjänstens område samt prov-

tagning av sådan personal. 

- Kostnader för begränsning av smitta, smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen. 

- Personlig skyddsutrustning, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkeme-

del inom hälso- och sjukvården. 

- Sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten. 

- Övriga anpassningar som rör lokaler, material eller skyndsamma transporter. 

Regeringen hade vid flertalet tillfället under 2020 års början deklarerat att kommunerna och region-

erna skulle få full kostnadstäckning för merkostnaden.  

 

Det kan nu konstateras att ersättning till kommuner och regioner avseende merkostnader inom vår-

den endast medförde kostnadstäckning under 2020 och inte under 2021. Kommuner har via SKR 

framförde under hela 2021till regeringen att detta bidrag utlovats för att täcka merkostnaderna även 

borde funnits under 2021, men något sådant har inte givits.  

 

Kommunen gjorde under våren ett tredje sök avseende 2020 hos Socialstyrelsen och beviljats 3,6 

miljoner kronor. Denna intäkt är bokförd på socialnämnden. Intäkten avsåg månaden december 

2020 vilket först inte ingick i bidragets omfattning. Denna ersättning har dock varit möjlig att sökas 

då medel från de 20 miljarderna under 2020 funnits att tillgå. Denna post fick inte ingå i 2020 års 

bokslut utan skulle intäktsföras under 2021 enligt rådande lagstiftning och rekommendationer. 

 

Under 2021 har socialnämnden utmärkt motsvarande kostnader om 9,6 miljoner kronor som mer-

kostnader för pandemin. Efter augustiprognosen uppgick denna siffra till 8,5 miljoner kronor och 

har således ökat något under de sista månaderna av året med 1,1 miljoner kronor. 

  Budget Utfall Diff. 

Kommunalskatt 1064,6 1113,7 49,1 

Inkomstutjämning 333,6 333,0 -0,6 

Regleringsbidrag 77,6 77,2 -0,4 

Kostnadsutjämning -6,8 -7,1 -0,3 

LSS-utjämning -3,7 -3,2 0,5 

Generella statsbidrag 12,3 12,3 0,0 

Fastighetsavgift 75,3 76,4 1,1 

Summa 1552,9 1602,3 49,4 
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Socialnämnden har under året erhållit vissa bidrag, utöver de tidigare beskrivna 3,6 miljoner kro-

norna, från staten kring personal för äldre och funktionsnedsatta, hälso- och sjukvårdspersonal, 

smittskyddsarbete, provtagning och vaccinationsarbete om ytterligare 0,6 miljoner kronor. 

 

Totalt för räkenskapsåret 2021 har påverkan för socialnämnden netto varit 5,4 miljoner kronor. 

Denna påverkan är en del av nämndens underskott för 2021. 

 

Nämnden kommer att behöva bokföra ytterligare kostnader under de första månaderna under 2022 

då regelverket kring hanteringen av pandemin sträcker sig till och med mars månad för verksam-

heten med anpassningar och åtgärder kring smitta. Det kan dock konstateras att verksamheten är på 

väg att återgå till normallägen gällande bemanning och merkostnaderna. 

 

Statsbidrag sjuklönekostnader 
Kommunerna erhöll från och med april 2020, dock med olika nivåer, ersättning för förhöjda sjuklö-

nekostnader. 

 

Kommunerna har även under 2021 erhållit kompensation till kommunen som arbetsgivare för den 

del av sjuklönekostnaden som överstiger den normala nivån. 

 

Först förlängdes detta till siste juni sen till och med till och med siste september 2021. För perioden 

oktober till november ersattes kommuner enligt de nivåer som gällde före pandemin. För dessa två 

månader har kommunen inte varit berättigade till ersättning. 

 

Då smittspridningen återigen eskalerades under november och december månad återinfördes ersätt-

ning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Detta beslut avser perioden december 2021 till 

och med mars 2022. Enligt lagstiftning och redovisningsrekommendationer ska ersättningen för de-

cember bokföras på 2022. För december uppgick ersättningen till 1 064 tusen kronor. 

 

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 sep-

tember måste minst uppgå till 1,07 procent av löneunderlaget inklusive arbetsgivaravgifter innan 

ersättning betalas ut. 

 

Totalt har kommunen erhållit täckning för sjuklöner om 6,9 

miljoner kronor för perioden januari till september fördelat 

enligt tabellen. 

 

Sjuklöneersättningarna är delvis bokförda på respektive 

nämnd samt styrelsen samt att de är intäktsförda på kom-

munens gemensamma förvaltning. 

 

Av ovanstående ersättningar har 5 175 tusen kronor utför-

delats till nämnderna under i samband med bokslutet. Ut-

fördelade belopp avser mellanskillnaden mellan ett normalt 

års sjuklön och 2021. Nämnderna har således inte erhållit 

full utbetalning. Mellanskillnaden av ersättningen till 

nämnderna och ersättningen till kommunen från Försäk-

ringskassan om 1 691 tusen kronor har intäktsförts på kom-

munens gemensamma förvaltning. 

 

  

Sjuklöneersättning, tkr 
Januari 960 

Februari 1 285 

Mars 1 070 

April 1 030 

Maj 818 

Juni 629 

Juli 244 

Augusti - 

September 830 

Summa ersättning 6 866 
  
Sjuklöneersättning utfördelad  
Socialnämnden 2 384 
Barn- och ungdomsnämnden 2 414 
Kultur- och utvecklingsnämnden 167 
Miljö- och byggnadsnämnden 210 
Summa ersättning 5 175 
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Personalkostnader 
Avsättningen för lönekompensation har hanterats på samma sätt för 2021 som för 2020. Lönekom-

pensationen har vid årets ingång budgeterats på den gemensamma förvaltningen (avsättningen) i 

väntan på parternas lönerörelse under 2021. 

 

För att kompensera nämnderna för avtalsmässiga lönekostnadsökningar under 2021 avsattes det i 

budgeten ett belopp om 22 600 tkr. Hänsyn i avsättningen har även tagits för helårseffekten av 2020 

års avtal.  

 

Medlen hade emellertid inte fördelats i kommunplanen till respektive nämnd utan skulle i stället 

fördelas till nämnderna under innevarande år vilket också har gjorts i årets kompletteringsbudget.   

 

Anledningen till att dessa medel inte utfördelades från i årets kompletteringsbudget var på grund av 

samhällssituationen, kopplad till Coronaviruset. Sveriges kommuner och regioner hade i samför-

stånd med de fackliga organisationerna valt att förlänga befintliga avtal 2020 till och med 31 okto-

ber 2020. Senareläggningen berörde flera personalkategorier som är knutna till fackförbunden, 

Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna. Osäkerheten om hur avtalen skulle se 

ut under 2021 föranledde att fullmäktige avvaktade med tilldelningen. 

 

I bokslutet har således förvaltningarna fått budgetmässiga medel för lönekostnadsökningar under 

året 2021 och helårseffekten av 2020 års avtal. Förvaltningarna har i sina respektive bokslut beaktat 

tilläggsanslaget som utfördelades av fullmäktige i april månad. Under 2021 har alla regleringar 

gjorts under innevarande år och alla nya löner är utbetalda under 2021. 

 

I kompletteringsbudgeten omfördelades även 800 tusen kronor 

från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader utöver de av-

satta 22 600 tusen kronorna. Anledningen till denna omfördel-

ning var att kommunals nya avtal hade blivit något dyrare än 

beräknat samt att kommunstyrelsens personal och organisat-

ionsutskott hade föreslagit en särskild kompensation för tio 

olika yrkesgrupper. Inom dessa grupper kunde det konstateras 

felaktiga förhållande i lönebilden i förhållande till andra kom-

muner.  Total för 2021 har 23 400 tusen kronor omfördelats 

från centrala anslag till nämnderna. Fördelning har skett enligt 

tabellen. 

 

Personalomkostnadspålägget uppgår i år till 40,40 procent vilket är en reducering med 0,5 procen-

tenheter i förhållande till föregående år, reduceringen motsvarar 7,6 mkr. Denna reducering har kor-

rigerats i nämnderna budgetramar och således också i nämndernas utfall. 

 

Avtalad kompensation till medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
Under våren har de båda lärarförbunden och SKR förhandlat fram nya avtal. Överenskommelsen 

har medfört, lite liknade avtalet med Kommunal, att medarbetare som omfattas av dessa två avtalen 

ska erhålla en extra kompensation i pandemins fotspår om 2 000 kronor som ett engångsbelopp. 

Totalt i kommunen omfattas cirka 600 medarbetar av detta. Merkostnaden som denna kompensation 

i överenskommet avtal medför kostnader om cirka 1 700 tkr. Merparten av dessa berörda medarbe-

tare återfinns inom barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden men även ett 

fåtal i socialnämnden. 

 

  

Lönekompensation (tusen kronor) 

Kommunfullmäktige 30 

Kommunstyrelse 1 140 

Kultur- och utvecklingsnämnd 2 580 

Barn- och ungdomsnämnden 8 450 

Socialnämnden 9 140 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 040 

Revisionen 20 

  
Summa 23 400 
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I budgetuppföljning 1 i juni månads utfördelades följande anslag till berörda nämnder och ersätt-

ningen har utbetalats under juni månad till medarbetarna. 

 
Nämndernas nettokostnader samt kostnadsförändringar 
Summan av nämndernas nettokostnader ökade med 6,1 procent mellan 2020 och 2021. Motsva-

rande ökning under 2020 var 2,9 procent och 2019 var ökningen 5,7 procent. Ökningstakten under 

det senaste året var således betydligt högre än jämfört 2020 med i paritet med åren dessförinnan. I 

siffrorna ovan ingår endast nämndernas ansvarsområden, inte några poster från gemensam förvalt-

ning och finansförvaltningen. 

 
Procent % 2017 2018 2019 2020 2021 

Nämndernas nettokostnad  5,3 5,6 5,7 2,9 6,1 

 

I nedan tabell speglas förändringen av verksamhetens intäkter, kostnader, verksamhetens nettokost-

nader, skatteintäkter och finansnetto. I siffrorna för verksamheter ingår pensionskostnader, ned-

skrivningar, realisationsvinster, centrala personalkostnader med mera. 

 
Procent % 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter -3,9 3,1 -4,1 1,4 -0,6 

Verksamhetens kostnader 3,2 5,2 3,3 1,9 5,1 

Verksamhetens  
nettokostnader 5,4 5,7 5,3 2,0 6,5 

Skatteintäkter, utjämning 
och statsbidrag 

5,3 
 

4,8 
 

3,6 
 

6,9 
 

4,5 
 

 

Bruttokostnaderna ökade endast med hela 5,1 procent jämfört med 1,9 procent 2020. Ökningen är 

bland de högre och på samma nivå som under 2018. Då 2020 hade den lägsta kostnadsökningen har 

det troligtvis funnits en hel del kostnader som har tagits igen under 2021. Samtidigt under 2020 

fanns en stor återhållsamhet och försiktighet utifrån läget, även om verksamheterna har verkat un-

der pandemin även 2021 har troligtvis inte samma försiktighet och återhållsamhet ägt rum. Sen skå-

das också utvecklingen inom individ- och familjeomsorgens olika delar med ökat utanförskap och 

ökad ohälsa vilket framförallt har medfört en kraftig kostnadsökning inom socialnämndens område. 

 

Något som också påverkar kostnadsutveckling under 2021 är att kommunens befolkning återigen 

växt, hela 352 invånare vilket motsvarar 1,36 procent. Under 2020 växte endast befolkningen med 

64 invånare. 

 

Förändringen på intäktssidan blev – 0,6 procent i förhållande till 2020 års uppgång om 1,4 procent. 

Under 2021 har troligtvis effekten av pandemin påverkat intäkterna betydligt mer än kostnaderna. 

Bortfallet har varit stort inom vissa delar. 

 

Den del som finansierar den kommunala verksamheten till stora delar, skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämningsbidrag ökade med hela 4,5 procent jämfört med 2020 6,9 procent. Ök-

ningen kan förklaras med stora tillskott på skatteintäkterna utifrån den gynnsamma återhämtningen 

i samhället. Under 2020 återfanns ökningen till stora delar inom generella tillskott från statsmakten, 

så är inte fallet i 2021 års bokslut. 

 Antal medarbetare Kompensation, tkr Kompensation, inkl PO, tkr 
Barn- och ungdomsnämnd 500 1 000 1 405 
Kultur- och utvecklingsnämnd 95 190 265 
Socialnämnd 10 20 30 
Summa 605 1 210 1 700 
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Skattebortfallet blev inte så stort som det först befarades. Jämfört med budgeten 2021 som fullmäk-

tige antog i november 2020 har skatteintäkterna ökat med med 49,1 miljoner kronor.  

 

Även om kommunens totala verksamhet omfattar en stor mängd olika områden är naturligtvis den 

finansiella utvecklingen i huvudsak beroende av kostnadsutvecklingen inom kommunens största 

verksamheter.  

 

I följande tabell redovisas nettokostnadsförändringarna för de största verksamheterna i procent i 

förhållande till föregående år. Dessa verksamheter svarade under 2021 för 79 procent av den totala 

verksamheten. I förändringen ingår löneökningar och övrig inflation. 

 

Kommunens befolkningsökning stannade 

av något under 2020 efter flera år med kraf-

tigt stigande volymer. Under 2021 lyfter 

befolkningen återigen till höga tal med en 

befolkningstillväxt på 1,36 procent vilket 

motsvarar 352 invånare.  

 

Som framgår har kostnaderna inom försko-

lan, grundskolan och gymnasieskola ökat något mindre än under 2020. Nivåerna inom dessa delar 

om lönekompensation skulle frånräknats uppgår inte till särskilt hög. Lönekompensationen för 2021 

uppgick till 2,2 procent. Således speglas inte någon ökning inom gymnasieskolan och inom förskola 

och grundskolan är den inte särskilt kraftig. Både förskolan och gymnasieskolan har lyckats med 

anpassning av verksamheten utifrån sjunkande volymer mellan åren. För grundskoleverksamheten 

uppstod också ökade lokalkostnader som en effekt på kostnadsskillnaden, främst lokalkostnaden för 

två månades effekt på ny skola i Skottorp, 1,0 miljoner kronor.  

 

Gymnasieskolans kostnader ökade kraftigt 2017 vilket inte framgår i tabellen och fortsatte öka även 

under åren därefter, 2018, 2019 och 2020. Under 2021 har ökningstakten bromsat in till följd av 

sjunkande volymer. Då gymnasieverksamheten får sjunkande volymer syns det snabbt i siffrorna då 

verksamheten endast består av ett åldersspann om tre år till skillnad mot grundskolans tio år inklu-

sive förskoleklass. Köp av skolplatser från externa enheter har ökat med 5,3 procent eller närmare 

2,7 miljoner kronor. För 2020 var ökningen för externa skolplatser 3,9 procent. Ökningen av kost-

nader för externa enheter kan övertiden urholka finansieringen av den egna delen av verksamheten 

om inte fördelningen mellan interna och externa platser beaktas i kommunfullmäktiges tilldelning 

av resurser. 

 

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna totalt sett fortsatt att öka även under 2020.  To-

talt uppgår ökningen under 2021 till hela 13,1 procent. Försörjningsstödet, en del av individ- och 

familjeomsorgen, har minskade fortsatt minskade kostnader med cirka 400 tusen kronor (3,5 miljo-

ner kronor år 2020) motsvarande en reducering om 1,6 procent under det senaste året. Inom individ- 

och familjeomsorgens övriga delar utmärker sig kraftigt ökade kostnader inom alla olika delområ-

den.  

 

Efter några år med kraftiga ökningar inom LSS-verksamheten ökade kostnaderna betydligt mindre 

under 2019. Under 2020 återsågs ytterligare lägre nettokostnader med -4,3 procent jämfört med 

2019. För 2021 har dock kostnadsökningen tagit fart igen och uppgår till 6,7 procent. Socialförvalt-

ningen prognostiserar att ökningen kommer fortsätta även under 2022 då verksamheten med bru-

karna till stora delar låg ner under 2020 och hade en lägre fart under 2021 än tidigare normalår.  

 

Procent  2019 2020 2021 
Förskola 8,9 4,8 2,8 

Grundskola 7,8 5,1 3,1 

Gymnasieskola 4,5 6,2 2,2 

Individ- och familjeomsorg -2,8 10,0 13,1 

Äldreomsorg 5,7 4,1 6,1 

LSS-verksamhet 1,5 -4,3 6,7 
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Totalt sett motsvarar nettokostnadsförändringen inom LSS:en cirka 7,8 miljoner kronor miljoner 

kronor. Störst ökning återfinns inom gruppbostäder som har ökade nettokostnader om 18,5 procent 

vilket motsvarar 10,2 miljoner kronor. 

 

Inom äldreomsorgen har de tidigare funnits kraftigt stigande volymer fram till och med 2019. Under 

2020 minskade antalet arbetade timmar och har så fortsatt även under 2021. Reduceringen av anta-

let timmar under 2021 uppgår till 28 200 timmar. Denna reducering motsvarar cirka 15 årsarbetare. 

Effekten beloppsmässigt av denna minskning uppgår till cirka 8,7 miljoner kronor för nämnden. 

 

Gällande vårdtyngden är antalet timmar inom hemtjänsten är näst intill oförändrade jämfört med 

2020, en uppgång med 406 timmar. Däremot återfinns en större ökning inom kommunens särskilda 

boende. Under 2021 utfördes cirka 17 000 timmar vilket var cirka 4 400 fler timmar än under 2020. 

4 400 timmar motsvara strax över två årsarbetare vilket motsvarar ungefär 1,0 miljoner kronor.  

 

Nämnden och förvaltningen beskriver också i nämndsredovisningen de ökade kostnader för dubbel-

bemanning, vaktimmar samt timmar för introduktion av nya medarbetare som nämnden inte anser 

sig vara kompenserad för. Värdet på detta block för 2021 uppgår enligt nämndens beräkning till 

10,6 miljoner kronor.  

 

Den kostnadsmässiga förändringen för de olika ex-

terna utgiftsslagen inom nämndernas totala verksam-

heter under 2021 i förhållande till 2020 framgår av ta-

bellen. 

 

Som tidigare beskrivits har kostnadsförändringen va-

rit hög jämfört med tidigare år. Totalt har kostnads-

slagen gått upp med hela 90,2 miljoner kronor jäm-

fört med 27,5 miljoner kronor 2020 och 54,0 miljoner 

kronor 2019, detta inkludera kostnadsslag som löner, 

sociala avgifter och pensionskostnader. 

 

Ökningen under 2021 i procent uppgår till 5,1 procent att jämföras med ökningen för 2020 i som 

uppgick till en procentuell ökning om 1,6 procent och för 2019 till 3,2 procent. 

 

Förändring av intäkter och kostnader 
Följande diagram beskriver utvecklingen av nettokost-

nader och skatteintäkter, inklusive utjämningsbidrag, 

generella bidrag och fastighetsavgift, i förhållande till 

föregående år. Nettokostnader avser både nämndernas 

verksamhetskostnader och gemensamma kostnader 

som pensionskostnader, realisationsvinster, nedskriv-

ningar och särskilda engångskostnader eller intäkter et-

cetera. 

 

Nettokostnadsökningen för 2021 uppgick hela 6,5 pro-

cent vilket är den högsta på de fem åren som speglas i 

diagrammet. Under 2021 ökade skatteintäkterna med 

hela 66,9 miljoner kronor i förhållande till föregående 

år vilket motsvarar en ökning om 6,0 procent. Förändringen på kommunalekonomisk utjämning 

uppgick till 2,7 miljoner kronor som endast motsvarar 0,6 procent. Totalt uppgår ökningen till 4,5 

procent. 

 

 Procent Mkr 
Personalkostnader inklu-
sive pension 

+4,4 52,6 

Köp av verksamheter +11,2 +29,0 

Tjänster +7,1 +2,6 

Hyror +3,8 +5,0 

Bidrag -10,8 -5,9 

Övrigt +6,6 +6,9 

Totalt +5,1 +90,2 
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Nettokostnadsökningen under 2020 var väldigt låg på endast 1,96 procent vilket var den lägsta på 

många år. Intäktsökningen för 2020 hamnade på en betydligt högre nivå än kostnadsökningen med 

6,92 procentenheter. Motsvarande nivåer för 2019 var att kostnadsökningen var 5,29 procent och 

intäktsökningen endast 3,64 procent.  

 

Under 2020 ökade de generella statsbidrag och utjämningen med hela 23,3 procent i förhållande till 

2019. Anledningen är stöder till sektorn för befarat skattebortfall samt diverse sysselsättnings 

stödåtgärder som exempelvis ersättning för sjuklönekostnader samt reducerade arbetsgivaravgifter.  

 

Utifrån den långsiktiga fineringen och kommunens ekonomiska ställning är det av yttersta vikt att 

inkomsterna klara av att finansiera tillväxten och kostnadsutvecklingen. Uppstår en obalans mellan 

dessa delar i diagrammet kommer kommunens ekonomi att urholkas. Således är det oerhört viktigt 

att kommunen antingen klarar av att finansiera socialnämndens utmaningar eller att verksamheten 

gör kostnadsanpassningar om motsvarande nivåer. 

 

I följande tabell redovisas nettokostnadsutvecklingen andel för olika kostnadsposter i förhållande 

till skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag (inkomsterna). 

 
 Procent % 2019 2020 2021 
(Verksamheten- pensioner, avskrivningar och lokaler) / skat-
teintäkter, utjämning och statsbidrag 

82,9 77,9 79,4 

Pensioner/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 5,9 5,8 6,0 

Avskrivningar/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 3,1 3,3 3,4 

Lokaler/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 8,5 8,7 8,6 

Finansnetto/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag -1,4 -0,1 0,0 

Summa löpande kostnader 99,0 95,6 97,4 
Resultat-utfall 1,0 4,4 2,6 

 

Summan från de löpande kostnaderna i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, kommu-

nalekonomisk utjämning och fastighetsskatt blir kommunens resultat för året. Relationen mellan in-

täkter och kostnader är viktiga att analysera. 

 

Över lång sikt kan inte kommunens löpande kostnader överstiga de löpande intäkterna. Om urholk-

ningen sker kommer kommunens ekonomi äventyras. En urholkning av ekonomin medför att kom-

munen inte lever upp till lagstiftningen kring god ekonomisk hushållning samt kommunallagens 

krav på en ekonomi i balans.  

 

Tabellen ovan redogör för relationen mellan olika delar i den kommunala ekonomin i förhållande 

till kommunens finansiering. Uppgår nettokostnadsrelationen till ett värde under 100 har kommu-

nen balans i ekonomin, då är det ett plusresultat. Om balansen är tillräckligt stor för att klara åta-

gande och värdesäkra kommunens egna kapital får inte intäkterna understiga kostnaderna över tid. 

 

Kommunens resultatmål för verksamhetsåret 2021 skulle enligt fullmäktiges beslut uppgå till minst 

2,1 procent av skatteintäkter, utjämning, generella statsbidrag och fastighetsavgift. För att kommu-

nen skulle klara detta under 2021 fick nettokostnaden maximalt uppgå till 97,9 procent. Nu uppgår 

nettokostnaden till 97,4 procent vilket medför att kommunens överskottsmål uppgår till 2,6 procent 

för 2021, 4,4 procent för 2020 och 1,0 procent för 2019. 

 

Kommunens avskrivningar har ökat något under 2021 och gjort så under en längre tid. Avskrivning-

arna är på relativt lika nivåer som åren tidigare men dock en liten ökning. Denna post måste ses 

ihop med förändring på utveckling av lokalkostnaderna då Kommunfastigheter i Laholm ansvar för 

dessa. Då inte posten lokalkostnaders andel i relation till skatteintäkter och utjämning har förändrats 
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mellan åren så bibehålls relationen mellan lokalkostnader och skatteintäkter och utjämning trots en 

kraftig kostnadsökning mellan åren avseende lokalkostnader. 

 

Framöver kommer troligtvis denna post att öka i och med att kommunens lokalbehov kommer öka 

på grund av befolkningstillväxten samt att lokalerna till viss del börjar komma till åren. 

 

Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag ligger 2021 på 6,0 procent 

vilket är en lite ökning om 0,2 procentenheter i förhållande till 2020. Resonemanget är detsamma 

som med lokaler. Relationen har inte förändrats avsevärt mellan åren. Därmed urholkar inte heller 

pensionskostnaderna kommunens finanser i förhållande till inkomsterna totalt sett.  

 

Kommunens finansnetto har under 2019 innehållit stora värdepappersförändringar vilket gör denna 

post svår att jämföra. På grund av kommunfullmäktiges beslut om att avyttra värdepapperna är fi-

nansnettot betydligt lägre både 2020 och 2021. Således uppgår inte finansnettots andel till ett värde.  

 

I följande tabell redovisas nettokostnadsutvecklingen för olika kostnadsposter i förhållande till skat-

teintäkter, utjämning och generella statsbidrag (inkomsterna) i faktiska miljoner kronor. 

 
Mkr, miljoner kronor 2019 2020 2021 
(Verksamhetens netto- pensioner, avskrivningar och lo-
kaler) / skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 

1 184,6 1 189,1 1 273,2 

Pensioner/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 87,0 93,4 97,0 

Avskrivningar/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 45,1 50,8 54,7 

Lokaler/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 122,3 133,9 138,3 

Finansnetto/ skatteintäkter, utjämning och statsbidrag -19,6 -1,7 -1,7 

Summa löpande kostnader 1 419,4 1 465,5 1 561,5 
Skatteintäkter och utjämning 1 433,5 1 532,7 1 602,4 
Resultat-utfall 14,1 67,2 40,9 

 

Finansnetto 
Finansnettot beskriver skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nettoöverskottet under 

2021 uppgick till 1,7 miljoner kronor. De finansiella intäkterna uppgick till 4,2 miljoner kronor me-

dan kostnaderna hamnade på 2,6 miljoner kronor. Motsvarande överskott 2020 var också 1,7 miljo-

ner kronor.  

 

I de finansiella intäkterna ingår borgensavgift från Laholmshem AB och Fastighets AB Klarbäck i 

Laholm med cirka 3,1 miljoner kronor. Vidare erhöll kommunen från Kommuninvest en överskotts-

utdelning samt ränta på insatskapital och förlagslån med totalt 0,6 miljoner kronor. 0,4 miljoner 

kronor avser intäkter från Laholmshemkoncernen och då främst Kommunfastigheter i Laholm AB 

avseende ränta på reversen om 186,9 miljoner kronor samt ränt för lånade medel via koncernkonto-

systemet. Räntesatsen har för 2021 uppgått till 0,19 procent vilket motsvarar räntenivån i ramavtalet 

för de fastighet kommunen hyr av bolaget. Som en följd av de låga räntenivåerna tillför inte de lik-

vida medlen några intäkter.  

 

Genom att kommunen inte har några lån består de finansiella kostnaderna i huvudsak av räntekost-

naden på pensionsskulden som för 2021 uppgick till 2,1 miljoner kronor. Resterande delar upp till 

2,4 miljoner kronor består utav bankkostnader och några mindre övriga kostnader. 

 

Finansnettot har varit positivt under samtliga av de tio senaste åren. Under dessa år har denna intäkt 

bidragit med totalt 53,2 miljoner kronor, varav huvuddelen avser ränteintäkter och avkastning från 

pensionsmedelsförvaltningen fram till och med 2020.  
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2018 genomfördes en realisering av värdepapper om 

6,2 miljoner kronor för att de skulle motsvara kostna-

derna för extra avsättning av sluttäckning till Ahla 

deponi, etapp två. 2019 realiserades 17,8 miljoner 

kronor i värdepapper på grund av förändring i redo-

visningslagen och ytterligare 0,7 miljoner kronor un-

der 2020 innan värdepapperna avyttrades. 

 

 

 

 

Investeringar 
Nettoinvesteringarna under året uppgick till 74,1 miljoner kronor, vilket var 68,7 miljoner kronor 

mindre än 2019 (177,8 mkr). Investeringarna fördelar sig mellan följande kategorier: 

 

 Mkr 2021 2020 2019 
VA-verksamhet 31,9 37,2 51,0 

Avfallsverksamhet 2,0 18,6 16,4 

Exploatering 1,4 7,5 9,3 

Skattefinansierade verksamheter 38,8 45,8 101,1 

Summa 74,1 109,1 177,8 

 

Investeringsbudgeten uppgick till 161,8 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och utfall upp-

gick därmed till 87,7 miljoner kronor. I senaste delårsprognosen beräknades nettoinvesteringarna 

till 114,0 miljoner kronor. 

 

I diagrammet speglas förhållandet av utveckling för 

investeringarna på åtta månader samt på helårseffekt 

för de fem senaste åren. 

 

Bland de enskilt större investeringarna kan nämnas 

investeringsutgifter i beläggningsunderhåll på be-

fintliga gator och vägar samt på gång- och cykelvä-

gar om 10,4 miljoner kronor. Investeringar i utbygg-

nad av gång- och cykelvägar med 0,8 miljoner kro-

nor samt utbyte av offentlig belysning med 2,2 mil-

joner kronor. Kommunen har under året slutfört satsningarna på centrumbildning i Skum-

meslövsstrand. Utgiften hamnade på 0,5 miljoner kronor. Vidare har det investerats 0,9 miljoner i 

åtgärder för tillgängligheten och förnyelse av stadskärnan vilket inkluderat en satsning på en isbana 

på torget. Även 0,8 miljoner kronor har investerats i trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

För att administrera och drifta alla kommunens IT-system har 2,7 miljoner kronor investerats i ser-

verutbyggnad. 

 

Förnyelse av befintliga va-ledningar har skett till en kostnad om 8,0 miljoner kronor. Investeringar i 

Skottorps vattenverk är gjorda under året med 4,7 miljoner kronor. Framdragningen av vatten till 

olika verksamhets- och bostadsområden är gjorda med 5,2 miljoner kronor. För att säkra upp vat-

tenförsörjningen har en investering om 4,0 miljoner gjort i en överföringsledning mellan Veinge 

och Laholm.  
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På Ahla deponi har årets investeringar landat på 2,0 miljoner kronor. Smärre kompletteringar samt 

investeringar i pumpstation utifrån föregåendes års investering i ny lakvattenshantering. 

 

Exploateringsutgifterna har uppgått till 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående års 15,0 miljo-

ner kronor. Investeringarna som är gjorda är framförallt till det nya bostadsområdet i Våxtorp där 

framtagande av 27 stycken villatomter står klara vara sex tomter såldes under innevarande år. Under 

året har det sålts fyra bostadstomter i Ysby för 0,6 miljoner kronor. Vidare har ytterligare en tomt 

sålts på Nyby industriområde till Laholms Fjärrvärmebolag om 0,9 miljoner kronor. 

 

Genomsnittlig nettoinvestering per år under de senaste 

10 åren har uppgått till 109,8 miljoner kronor. Under 

året 2013 var investeringsvolymen hög beroende på 

flera större byggprojekt, bland annat Mellbystrandssko-

lan och Hishultsskolan slutfördes. 2018 och 2019 års 

nivåer är extremt höga, den avgiftsfinansierade verk-

samheten står för 154,5 miljoner kronor respektive 

101,1 miljoner kronor. Andelen investeringar för av-

giftsfinansierad verksamhet uppgick 2020 till cirka 42 

procent och 46 procent 2021.  

 

Genom att Kommunfastigheter from 2014 svarar för in-

vesteringarna i verksamhetsfastigheterna begränsas 

kommunens investeringsvolym för dessa behov i kommunens investeringsredovisning. 

 

Tabellen speglar investeringsvolym i förhållande 

till olika delar. I förhållande skatteintäkter, ut-

jämning och generella statsbidrag. Även i förhål-

lande till avskrivningar samt verksamhetens net-

tokostnad. Investeringsvolymen är exkluderad 

från avgiftsfinansierad verksamhet. 

 

När nyckeltal ska analyseras ställs ofta investe-

ringsutgiftens andel av verksamhetens nettokostnad i relation till varandra. Nyckeltalet uppgår för 

2021 till 4,9 procent vilket är den lägsta nivån på de tre senaste åren. En procentsiffra på 4,9 procent 

är betydligt mycket bättre för kommunens finansiering än de siffror som har varit. Ju lägre denna 

siffra är desto större möjlighet har kommunen till självfinansiering av investeringarna. Ju lägre 

denna siffra är desto mindre del av driftkostnaderna behöver tas i anspråk för kapitalkostnader 

framöver. 

 

I nedan diagram och tabell åskådliggörs prognossäkerheten av investeringarna för de fem senaste 

åren. 

Analyseras diagrammet och tabellen kan det 

konstatera att inte under något av de senaste fem 

åren kommer investeringsnivån upp prognosen 

som framkom i samband med delårsrapporten. 

Investeringsvolym % 2019 2020 2021 
Bruttoinvesteringar/ skat-
teintäkter,  
utjämning och generella 
bidrag 

12,5 7,6 4,8 

Bruttoinvesteringar/ verk-
samhetens 
nettokostnad 

12,4 8,0 4,9 

Nettoinvesteringar /av-
skrivningar 

3,9 2,1 1,4 

mkr Budget Prognos Utfall Utfall i %  
av prognos 

2021  156,8 114,0 74,1 65,0 

2020 166,4 127,6 109,1 85,5 

2019 228,2 197,4 178,0 90,2 

2018 248,0 233,9 208,5 89,1 

2017 188,8 138,9 90,8 65,4 
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Förvärv och försäljning av fastigheter av större omfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari, § 11, 2021 om att förvärva fastigheten Bromsen 7. Fas-

tigheten är viktig för framtida utbyggnad för stadens norra entré längs Lagavägen. Kommunen har 

under de senaste åren förvärvar ett flertal fastigheter för att i framtiden kunna utveckla området och 

förtäta stadskärnan. Köpeskilling blev 3,7 miljoner kronor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november om att förvärva fastigheten Allarp 2:64 till en 

köpeskilling om 5,0 miljoner kronor. Förvärvad yta uppgår till cirka 10,4 hektar till ett pris per 

kvadratmeter om cirka 48 kronor. Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsanslag till kom-

munstyrelsen för förvärvet. Då köpeskilling har erlagts under 2022 överflyttas anslaget från 

2021 till 2022. Således ingår inte förvärvet av denna mark i 2021 års investeringsredovisning 

medan tilläggsanslaget för budgeten gör det. Detta påverka således inte det som ovan har be-

skrivits med skillnad mellan prognos och utfall då inget av det är med. 

 

I övrigt har inga fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljningar av större karaktär skett under året. I 

dagsläget återfinns inga påbörjade affärer heller inom denna verksamhet. 

 

På Mellbystrands centrum (exploateringsområde Mellby centrum) har kommunen genomfört en 

markanvisningstävling under 2020 om hur bebyggelsen ska se ut. Tävlingen är avslutad och utvär-

deringen genomförd. Kommunfullmäktige godkände under juni månad ett markanvisningsavtal. Er-

sättning för marken kommer ske efter planens antagande. Ersättningen för detta markanvisningsav-

tal kommer ingå i det exploateringsområde som finns men det kommer troligtvis inte ske i år. 

 

Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter 
Den sammantagna realisationsvinsten av försäljningar av fastigheter uppgår till 0,4 miljoner kronor. 

Vinsten består av flertalet mindre försäljningar utan något bokfört värde på. 

 

Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med 

överskottet från den löpande verksamheten och avskrivningarna. Annan finansiering måste ske ge-

nom tidigare sparade medel, försäljningar eller lån.  

 

2016 klarade kommunen bära hela investeringsnivån om självfinansiering på 100 procent. Från och 

med 2017 har kommunen således inte klarat av att finansiera investeringarna med egna medel från 

den löpande verksamheten då investeringsvolymen varit extremt hög.  2020 uppgår självfinansie-

ringen till 100 procent. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 
71% 29% 33% 100% 100% 

 

Överskottet från den löpande verksamheten uppgår till 40,9 miljoner kronor och avskrivningarna till 

54,7 miljoner kronor vilket blir totalt 95,6 miljoner kronor. Detta ska ställas mot nettoinvestering-

arna om 74,1 miljoner kronor. Bruttoinvesteringarna uppgår till 76,6 miljoner kronor så även dessa 

klarar den löpande verksamheten under 2021. Självfinansieringen uppgår till 129 procent. 

 

Rensas investeringsvolymen från avgiftsfinansierad verksamhet 2021 samt avskrivningarna för 

dessa verksamheter är självfinansieringen ännu starkare. Va- och avfallsverksamheten står för 33,9 

miljoner kronor av investeringarna och 23,5 miljoner kronor av avskrivningarna. Då dessa verksam-

heters resultat är balansförda som skuld eller fordran i kommunens balansräkning blir således själv-

finansieringen ännu starkare. Resultat om 40,9 plus avskrivningar om 31,2 blir totalt 72,1 miljoner 

kronor i förhållande till en investeringsverksamhet om 40,2 miljoner kronor när investeringar för 

avgiftsfinansierad verksamhet är exkluderad. Självfinansiering uppgår således till hela 179 procent. 
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Risk- och kontrollperspektivet 
 

Likviditet 
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 80,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 142,7 mil-

joner kronor i förhållande till föregående år (223,0 mkr).  

 

Laholmshemkoncernen hade vid årsskiftet skuld till 

kommunen på 100,4 miljoner kronor på koncernkon-

tot. Vid årsskiftet 2020 uppgick bolagskoncernens 

egen likviditet till 6,6 miljoner kronor vilket medför en 

förändring på 107,0 miljoner kronor. Ser man utlå-

ningen tillsammans med likvida medel uppgår det till 

180,7 miljoner kronor. Således har kommunens lik-

vida medel minskat mellan åren med 35,7 miljoner 

kronor. 

 

Att enbart studera likviditeten vid ett visst tillfälle i 

syfte att fastställa kommunens finansiella styrka är inte 

meningsfullt. Likviditeten måste i stället ses tillsammans med skillnaden mellan planerade och 

verkställda investeringar samt framtida kostnader, åtaganden, upplåning och utlåning etcetera 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 betalningsförmåga. Ett mått för att 

mäta detta är att analysera kommunen kassalikviditet. Kassalikviditet är relationen mellan omsätt-

ningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är 100 procent eller högre 

innebär det att kommunens kortfristiga skulder kan betalas med egna medel utan att låna upp ex-

terna medel. 

 

Kommunkoncernen via kommunens koncernkonto har 

en extern kredit att tillgå, en checkkredit på 70,0 miljo-

ner kronor, om behov skulle finnas för att möta koncer-

nens kortsiktiga likviditetsbehov. 

 

För att finansiera kommunen på längre sikt krävs andra 

finansieringsalternativ som exempelvis extern upplåning. 

 

Soliditet 
Soliditeten, som visar kommunens egna kapital i förhållande till de totala tillgångarna, är ett uttryck 

för kommunens långsiktiga finansiella styrka. Ju mer man finansierar med egna medel desto stabi-

lare och starkare är kommunen på sikt. 

 

Soliditeten påverkas bland annat av den speciella sammansättningen av anläggningstillgångarna och 

omsättningstillgångar. Det väsentliga är därför inte soliditetens absoluta storlek utan istället dess 

förändring. En utveckling över tiden med minskad soliditet innebär på sikt ekonomiska problem 

och begränsat handlingsutrymme. 

 

Soliditeten uppgick 2021 till 67,3 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter sedan föregå-

ende år (66,7, 2020).  

 

Kommunens kassa-
likviditet 

2019 2020 2021 

Omsättningstillgångar 442,7 465,3 481,5 

Kortfristiga skulder 322,8 310,8 286,6 

Totalt i mkr 119,9 154,5 194,9 
Totalt i procent 137,1 149,7 168,0 
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Kommunens avsättningar har ökat i förhållande till föregående år med 13,2 miljoner kronor. Anled-

ningen till att avsättningarna ökat är pensionsavsättningen gällande den förmånsbestämda delen av 

pensionskostnaden. 

 

2019 tog kommunen i anspråk 12,5 miljoner kronor för sluttäckning av etapp ett på Ahla deponi vil-

ket medförde att denna post var relativt låg det året. 

  

Kommunens kortfristiga skulder har dock minskat 

med 24,2 miljoner kronor (12,0 miljoner kronor, 

2020) jämfört med föregående år. Totalt så medför 

detta en liten positiv förändring på soliditeten jäm-

fört med 2020. 

 

Soliditeten har varierat under de senaste 10 åren 

inom ett intervall på 7,1 procentenheter. 

 

Soliditeten hade uppgått till 36,6 procent (34,9 pro-

cent 2020) om även den del av pensionsskulden 

som nu i enlighet med redovisningslagen redovisas 

som ansvarsförbindelse i stället upptagits som skuld i balansräkningen. Detta är en ökning med 1,7 

procentenheter i förhållande till 2020.  

 

Kommunens starka finansiella resultat om 40,9 miljoner kronor i kombination med den relativt låga 

investeringsnivån för 2021 om 74,1 miljoner kronor har medfört en stark likviditet som påverkar 

soliditeten positivt. 

 

Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser 
Kommunens totala borgensåtagande uppgick den 31 december 2021 till 1 720,1 miljoner kronor 

(1 587,5miljoner kronor, 2020), vilket är en ökning med 132,6 miljoner kronor (205,9 miljoner kro-

nor, 2020) i förhållande till föregående årsskifte. Fördelningen mellan olika kategorier låntagare 

som kommunen lämnat borgen till framgår av följande tabell. 

 

Som framgår har den övervägande delen av det to-

tala borgensåtagandet lämnats till Laholmshem 

AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastig-

hets AB Klarabäck i Laholm. Det sistnämnda bola-

get bildades efter kommunfullmäktiges godkän-

nande hösten 2019. Bolaget har under 2019 och 

2020 uppfört två punkthus i centrala Laholm om 

totalt 49 lägenheter. För detta har bolaget erhållit 

en kommunal borgen om 105,0 miljoner kronor av 

fullmäktige.  

 

Totalt uppgår Laholmshemkoncernens borgensåtagande till 1 712,0 miljoner kronor vilket är en ök-

ning om 150 miljoner kronor i förhållande till 2020. Ökningen avser nyupplåning i Kommunfastig-

heter i Laholm AB. 

 

Övriga förändringar av kommunal borgen är att i samband med Kommunfastigheters förvärv av 

Tangon (särskilt boende i Laholm) har borgen från Riksbyggens förening återlämnats då låneför-

pliktelserna från föreningens sida är lösta. Vid senaste bokslutet uppgick denna borgen till 18,1 mil-

joner kronor. 

 

 2019 2020 2021 
Laholmshem AB 687,0 787,0 787,0 
Kommunfastigheter i 
Laholm AB 670,0 670,0 820,0 
Fastighets AB  
Klarabäck i Laholm  

 
105,0 

 
105,0 

Riksbyggen, 
Tangon 

 
18,5 

 
18,1 

 
0,0 

    
Lokalägande  
föreningar 4,4 5,8 6,6 

Övriga föreningar 1,7 1,6 1,5 

Egnahem 0,0 0,0 0,0 

Totalt 1 381,6 1 587,5 1 720,1 
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Genom kommunens möjlighet till insyn i bolagen som ägare kan kommunen kontinuerligt följa bo-

lagets finansiella utveckling. Värdet på fastigheterna utgör samtidigt säkerhet för kommunens åta-

gande. När bolagens belåningssituation analyseras är det viktigt att jämföra detta med vad det finns 

för värde i fastighetsbeståndet. 

 

Inom lokalägande föreningar är ökningen 0,8 miljoner kronor. Skummeslövs utveckling ideell före-

ning (Skummeslövsbadet) har under 2021 erhållit en kommunal borgen om 1 130 tusen kronor för 

renovering av anläggningen. Samtidigt har bygdegårdsföreningen Skoskummsgården kunnat lösa 

sin kommunala borgen från 2020 om 184 tusen kronor. 

 

Marknadsvärdet gällande Laholmshem AB uppgår enligt senaste årsredovisningen till 1 370,8 mil-

joner kronor för 2021 mot 1 1 344,0 miljoner kronor 2020. En ökning med 26,8 miljoner kronor. 

2021 års bokförda värde på fastigheterna i bolaget enligt räkenskaperna uppgår till 891,8 miljoner 

kronor och för 2020 uppgick det till 842,9 miljoner kronor. Relationen har försämrats ytterst lite 

mellan åren. 

 

Marknadsvärdet gällande Kommunfastigheter i Laholm AB uppgår enligt senaste årsredovisningen 

till 1 584,7 miljoner kronor för 2020 mot 1 379,2 miljoner kronor 2020. En ökning med 232,3 mil-

joner kronor. 2021 års värde på fastigheterna i bolaget enligt räkenskaperna uppgår till 1 078,3 mil-

joner kronor och för 2020 uppgick det till 903,9miljoner kronor. 

 

Nedan tabell beskriver värdena i bolagens fastighetsbestånd. 

 

Laholmshem AB 
Mkr 2019 2020 2021 

Marknadsvärde 1 266,9 1 344,0 1 370,8 

Bokfört värde 831,9 842,9 891,8 

Differens 434,9 501,1 479,0 

% av marknadsvärdet 65,7 62,7 65,1 

 
   

Kommunfastigheter i Laholm AB 
Mkr 2019 2020 2021 

Marknadsvärde 1 365,2 1 379,2 1 584,7 

Bokfört värde 893,6 903,9 1 078,3 

Differens 471,6 472,3 506,4 

% av marknadsvärdet 65,5 65,6 68,0 
 

Värderingarna i båda bolagen utförs årligen. Värderingen görs av en extern värderare. 

 

Då marknadsvärdet för båda bolagen kraftigt överstiger det bokförda värdet i relation till kommu-

nens borgensram och borgensåtagande, får risken för kommunen gällande förpliktelserna som åter-

finns betraktas som hanterbar. Totalt uppgår marknadsvärdet till 2 955,5 miljoner kronor. Den kom-

munala borgen uppgår till 1 712,0 miljoner kronor. 

 

Allmänt sett finns det ett starkt samband mellan förlustrisker och ränteläge. Nuvarande låga ränteni-

våer bidrar därför till att begränsa riskerna. Under året har inte några åtaganden behövt infrias. 
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Hanteringen av Fastighets AB Klarabäck i Laholms två punkthus återfinns ännu inget marknads-

värde eller bokfört värde då fastigheten i 2021 års bokslut klassificeras som pågående projekt då det 

ännu ej fullt är slutredovisat.  

 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för kommunens borgensåtaganden som en del av finans-

policyn. Enligt finanspolicyn ska det för helägda bolag fastställas en borgensram. Borgensramen för 

Laholmshem AB uppgick under 2021 till 1 300,0 miljoner kronor, för Kommunfastigheter i Laholm 

AB till 1 075,0 miljoner kronor och för Fastighets AB Klarabäck i Laholm till 105,0 miljoner kro-

nor.  

 

Pensionsskulden och pensionsförpliktelserna 
Åtagande som kommunen har gällande pensionerna påverkar kommunens handlingsutrymme finan-

siellt både nu och på lång sikt. Åtagandena som kommunen har är en juridiskt bindande utfästelse 

till kommunens anställda eller förtroendevalda att efter anställningens slut utbetala ersättning i form 

av pension. 

 

Åtagande för Laholms kommun för tidigare förpliktelse såsom nya åtagande inklusive särskild lö-

neskatt för dessa uppgår till 606,6 miljoner kronor i 2021 års bokslut (598,4). Alltså både pensions-

förpliktelsen och pensionsskulden. Totalt sett har förpliktelserna ökat med 8,2 miljoner kronor. 

 

Tidigare åtagande till och med 2008 redovisas som en 

ansvarsförbindelse enligt den lagstadgade ”Blandmo-

dellen” och inte som en skuld i balansräkningen. Vid 

utbetalning av pensionen uppstår en kostnad för kom-

munen som belastar kommunens resultat för inneva-

rande år.  

 

Pensionsåtagande, pensionsskulden som hänför sig till 

för 1998, för gamla åtaganden för tidigare och nuvarande anställda motsvarar 79,6 procent. För lön-

tagare födda från och med 1986 uppstår inga nya åtagande då pensionen betalas ut till fullo löpande 

under åren. 

 

 Årlig pensionskostnad enligt senaste prognosen, de-

cember 2021, från KPA. Tabellen är i miljoner kronor. 

 

Från och med 2020 ökar den årliga kostnaden enligt senaste prognosen. Fortsätter även efter 2024 

att öka. 

 

Känslighetsanalys 
Laholms kommun är känslig för faktorer i omvärlden. 

Nedan visas några beståndsdelars effekt på kommunens 

ekonomi. Även små förändringar kan innebära stora 

belopp. 

 

 

  

Mkr 2019 2020 2021 
Avsättningar       
för pensioner 109,4 122,0 135,2 

Ansvarsförbindelse, 
intjänat tom 1998 482,9 476,4 471,0 

Totala åtagande 592,3 598,4 606,2 

Placeringar 111,3 - - 

Återlånade medel 481,0 598,4 606,2 

2020 2021 2022 2023 2024 
92,3 97,0 86,4 96,3 95,6 

Förändring med mkr 
Utdebitering/kommunalskatt 1,0 kr 52,0 

Kommunalekonomisk  
utjämning 

 
1,0 % 

 
4,9 

Lön inklusive sociala avgifter 1,0 % 11,5 

Ekonomiskt bistånd 10,0 % 2,8 

Avgiftsförändring 1,0 % 1,6 

Ränta på hyresavtal  
Kommunfastigheter 

 
1,0 % 

 
9,3 
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Nämndernas budgetutfall 
Nämndernas sammantagna nettobudgetunderskott upp-

gick under året till -37,8 miljoner kronor vilket kan 

jämföras med 2020 års överskott om 11,5 miljoner kro-

nor.  

 

Det totala budgetunderskottet har uppkommit genom 

följande avvikelser per nämnd (mkr): 

 

Den nedre tabellen speglar facknämndernas budgetav-

vikelse samt styrelsen avvikelse de senaste tre åren. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens, barn- och ungdoms-

nämnden och socialnämnden redovisar sammantaget 

ett budgetunderskott om -42,2 miljoner kronor. Under-

skottet för dessa nämnder uppgick under 2020 till -3,8 

miljoner kronor, 2019 till -23,7 miljoner kronor. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan budgetutfall och 

kostnadsökningstakt. De år kostnadsökningstakten är 

hög brukar nämnderna ha svårigheter att inrymma sina 

verksamheter inom tilldelade budgetramar.  

 

I diagrammet beskrivs nämndernas budgetavvikelse inom driftbudgeten per år sedan år 2012. De 

sammantagna budgetavvikelserna under denna tidsperiod har resulterat i ett underskott om -94,7 

miljoner kronor.  

 

Perioden 2015–2018 har underskotten gått att mat-

cha mot ökade skatteintäkter samt särskilda riktade 

statsbidrag för flyktingsituationen och byggbonusen 

för ökat bostadsbyggande. 2019 fick kommunen 

problem med finansieringen, konjunkturen hade sla-

git hårt, många riktade statsbidrag kopplade till in-

tegration hade försvunnit eller börjat att sjunka samt 

att kostnadsnivån ökade för snabbt. Detta föranledde 

effektiviseringsåtgärder i 2020 och 2021 års budget 

med totalt 33,1 miljoner kronor.  

 

2020 års avvikelse för nämnderna kan förklaras till stora delar med att kommunen ändrat finansie-

ringssystemet för volymhantering mor kultur- och utvecklingsnämnden samt barn- och ungdoms-

nämnden. Kommunen har på ett annat sätt kompenserat nämnderna för sista årets volymföränd-

ringar på förhand.  

 

Även effekterna av Corona pandemin har medfört att mycket av verksamheten inte är sig likt. 

Många delar har skjutits på framtiden samt att nämnderna erhållit olika överskott på diverse anslag. 

 

För 2021 återfinns underskottet inom socialnämndens verksamhetsområde med hela 43,7 miljoner 

kronor. Kommunfullmäktige har inför 2022 justerat nämndens budgetram med 24,0 miljoner kronor 

för volymer, främst inom äldreomsorgen men även till individ- och familjeomsorgen. Obalansen 

därefter bygger på att verksamhet får bukt med situationen ino individ- och familjeomsorgen. Kom-

munfullmäktiges ambition är inte att kommunen ska ligga på den höga nivå som speglas i 

Kommunfullmäktige  +0,2 

Kommunstyrelse  +2,2 

Kultur- och utvecklingsnämnden +0,8 

Samhällsbyggnadsnämnden +1,8 

Samhällsbyggnadsnämnden VA 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden Avfall 0,0 

Barn- och ungdomsnämnden +0,7 

Socialnämnden -43,7 

Revisionen  +0,2 

   

Totalt  -37,8 

  2019 2020 2021 
Kommunstyrelse 2,5 14,9 2,2 

Kultur- och utveckl-
ingsnämnd 

3,0 3,9 0,8 

Samhällsbygg-
nadsnämnd 

0,8 4,1 1,8 

Barn- och ung-
domsnämnd 

-14,2 4,3 0,7 

Socialnämnd -13,3 -16,1 -43,7 

Summa -21,2 11,1 -38,2 
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nämndens redovisning. Kommunstyrelsens presidium kommer ha dialog med nämndens presidier 

löpande under 2022 utöver ordinarie uppföljningstillfällen. 

 

En viktig del för att bibehålla eller uppbringa en god finansiell kontroll och styrning är att det finns 

en budgetföljsamhet i kommunen och då speciellt inom nämndernas verksamheter. Under ett antal 

år har denna efterföljsamhet inte varit tillfredställande. Under dessa år har volymökningarna inom 

kärnverksamheterna varit omfattande.  

 

En annan viktig förutsättning för kontroll och styrning är god prognossäkerhet. Den prognos som 

framställdes i samband med delårsrapporten visade på ett budgetunderskott för nämnderna på totalt 

minus 41,9 miljoner kronor.  

 
Avvikelser mkr 2021 2021D Skillnad 
Kommunfullmäktige 0,2 0,2 0,0 

Kommunstyrelse 2,2 0,8 +1,4 

Kultur- och utvecklingsnämnd 0,8 -0,3 +1,1 

Barn- och ungdomsnämnd 0,7 -3,5 +4,2 

Socialnämnd -43,7 -40,6 -3,1 

Samhällsbyggnadsnämnd 1,8 1,5 +0,3 

Revision 0,2 0,0 +0,2 

    

SUMMA  -37,8 -41,9 +4,1 
 

Utfallet av styrelsens och nämndernas nettokostnader blev således 4,1 miljoner kronor bättre än i 

prognosen efter augusti månad. Förbättringen består att barn- och ungdomsnämnden vände ett nega-

tivt underskott till ett plusresultat. Även Kultur- och utvecklingsnämnden vände från negativt till 

plusresultat. Kommunstyrelsens resultat förbättrades. Socialnämndens resultat försämrades med 3,1 

miljoner kronor. 

 

Mer information finns att läsa under driftredovisningen samt i respektive nämnds nämndredovis-

ning. 

 

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

haft en tillväxt i befolkningen. Som synes i 

diagrammet ökade tillväxten i befolkningen 

kraftigt från 2014. 

 

Från och med 2015 till och med 2021 har 

kommunen vuxit med 2 538 invånare. Ök-

ningen av kommunens invånare medför så-

väl ökade kostnader som intäkter. Ökningen 

avstannade under 2020 och kommunens be-

folkning ökade med ”endast” 64 nya invå-

nare. Under 2021 tog det fart igen, en ök-

ning om 352 invånare upp till 26 319 invå-

nare. Ökningen för 2021 motsvarade 1,36 

procent. 

 

Troligtvis med det som står färdigplanerat i kommunen avseende kommande byggnationer kommer 

det närmaste åren framöver öka kraftigt också. Således är det väldigt viktigt att kommunen ligger 

rätt i samhällsplaneringen med såväl lokalförsörjning av kommunens verksamheter och 
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infrastrukturen. Att kommunen inte igen hamnar i svårigheter med lokalförsörjningen med dyra till-

fälliga paviljonglösningar som äter onödigt finansiellt utrymme är viktigt. Ökningen i befolkning 

har- och kommer att pröva kommunens finansiella ställning framöver. 

 

Nämndernas sammantagna kostnader ökade med 6,1 procent i löpande priser mellan 2019 och 

2020. Ökningen för 2020 uppgick till 2,9 procent. Ökningen kan till största delar förklaras av soci-

alnämndens budgetunderskott inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt LSS-verk-

samheten. Resterande verksamheter återfinns i en kostnadsökning omkring 3,0 procent. Inför 2022 

har kommunfullmäktige reglerat socialnämndens budgetram med 24,0 miljoner kronor varav 20,0 

miljoner kronor är till äldreomsorgen. 

 

Om man exkluderar avtalsmässiga lönekostnadsökningar och prisökningar, som nämnderna erhållit 

budgetmässig kompensation för, uppgick kostnadsökningen till 4,3 procent (0,8%, 2020). Motsva-

rande kostnadsökning per invånare stannade vid 2,9 procent (0,6%, 2020). 

 

Den totala kostnadsökningen avser i huvudsak som ovan beskrivit obalansen på socialnämnden. Ti-

digare har kommunen haft kraftigt stigande volymer i form av fler inskrivna barn i förskolan och 

fritidshem, fler grund- och gymnasiekolelever. Under 2021 har volymerna inom dessa delar avstan-

nat. Troligtvis kommer de ta fart framöver igen med befolkningsökningen. Utöver tilldelat tillskott 

till socialnämnden inför 2022 återfinns den största problematiken finansiellt kopplat till Individ- 

och familjeomsorgen. Ohälsan och utanförskapet har under de senaste åren ökat och pandemin har 

inte gjort det bättre för det som redan var utsatta eller befann sig i utanförskap. 

 

När 2021 års budgetavvikelser analyseras för barn- och ungdomsnämnden samt för kultur- och ut-

vecklingsnämnden återfinns lite överkompensation budgetmässigt utifrån hur befolkningen blev. 

Nämnderna har erhållit mer i kompensation under 2021 än befolkningsförändringen motsvarar. 
 

2021 års boksluts resultat kan med största effekt tillskrivas skatteunderlagets utveckling för landet 

som såväl för Laholm. Regleringen av skatteuppbokningen i 2020 års bokslut samt prognosen för 

skatteintäkterna 2021 medför ett tillskott med hela 49,1 miljoner kronor. Om återhämtningen inte 

blivit så kraftig i landet hade kommunens bokslut sett betydligt värre ut. Troligtvis hade social-

nämndens underskott varit detsamma men finansieringen med inkomsterna hade varit mycket lägre. 

Således om återhämtningen inte ägt rum hade bokslutet visat upp ett minusresultat i förhållande till 

budget. 

 

Skatteunderlagstillväxten i landet har under de senaste tio åren i snitt uppgått till fyra procent i till-

växt. För 2021 uppgick skatteunderlagstillväxten till 4,6 procent enligt SKR:s decemberprognos 

jämfört en tillväxt om 1,5 procent från oktober 2020 när budgeten fastställdes. I december 2022 när 

alla deklarationer för 2021 är fastställda återstår det vad resultatet faktiskt blev. Fram till dess är det 

prognoser. Denna upprevidering samt en minder justering på 2020 medför således 49,1 miljoner 

kronor mer än budgeten uppgick till.  

 

 Skattekraften (skatteunderlaget per invånare) tar ett rejält uppsving i den senaste fastställda beskatt-

ningsbara underlaget (2020) för Laholm. Skattekraften ökar från 86,3 procent till 87,6 procent. An-

ledningen till detta är att Laholm inte drabbades lika hårt som riket generellt med påverkan av pan-

demin. Tillväxten i riket på skatteunderlaget uppgick 

endast till 2,10 procent medan tillväxten för Laholm 

hamnade på 3,39 procent. Tabellen informerar om 

skattekraft och dess nivåer.  

 

Att kommunen som tidigare tappat i relation till öv-

riga kan på sikt försvaga kommunens ekonomi. Såle-

des är det skönt att tappet för Laholm inte blivit lika 

Procent, % 2018 2019 2020 
Skatteunderlag riket 3,72 2,82 2,10 

Skatteunderlag Laholm 3,96 2,57 3,39 
    

Skattekraft ökning riket 2,60 1,85 1,59 

Skattekraft ökning Laholm 2,56 0,93 3,14 
    
Skattekraft Laholm relativ 87,0 86,3 87,6 
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kännbart som för Ladet totalt. Verksamhetens behov fortsätter att öka samtidigt som den kollektiva 

finansieringen ska räcka till allt fler. 

 

Kommunen har de senaste åren trots att skatteunderlaget totalt har ökat så har kommunen tappat per 

invånare. 2020 års beskattning påverkar kommunen positivt igen. Fortfarande ett litet tapp per invå-

nare under 2020 men inte så stort som tidigare. Skattekraften uppgick till 3,1 procent medan totala 

underlaget uppgick till 3,39 procent. 

 

Det finansiella resultatet uppgick till 40,9 miljoner kronor (67,2 miljoner kronor, 2020) eller 2,6 

procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (4,4 procent, 2020). Ur kommunens 

historiska perspektiv står sig 2021 års resultat starkt i jämförelse.  

 

Den huvudsakliga förklaringen till att detta varit 

möjligt är att kommunens kostnader för vissa 

stora verksamheter såsom äldreomsorg och för-

skola är låga i förhållande till de strukturella 

förutsättningarna. 

 

I diagrammet framgår kostnadsutvecklingen i 

kommunen från år 2011 fram till år 2020. Sam-

tidigt jämförs kostnaden med genomsnittet av 

samtliga kommuner i riket och kommunerna i 

Halland.  

 

Av diagrammet åskådliggörs att kommunens 

kostnader under hela perioden har ökat i mindre 

omfattning än vad som var fallet för såväl riket 

som de Halländska kommunerna. Anledningen är att kommunen klarat av starka resultat trots en låg 

beskattning med god kommunal service på flertalet av kommunens tätorter. Om detta skall fungera 

över tid är det viktigt att kommunen är återhållsam med resurserna som finns att fördela samt att 

kostnadsutveckling hålls på en rimlig nivå. 

 

Vidare kan det konstateras att 2021 års höga nettokostnadsutveckling som beskrivit i förvaltnings-

berättelsen tidigare kommer medföra en sämre utveckling, i alla fall ur det kortsiktiga perspektivet. 

 

Kommunen har i grunden en relativt stabil finansiell ställning. Soliditeten, som beskriver kommu-

nens långsiktiga finansiella styrka, är betydligt högre än genomsnittet i landet, hela 22,8 för 2020 

(22,0 % 2019) procentenheter högre för att uppgå till 66,3 procent.  
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Utvärdering av koncernbolag  
Laholmshemkoncernen består av Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och det ny-

bildade bolaget, Fastighets AB Klarabäck i Laholm. 

 

Bolagskoncernen visar under året ett positivt resultat om 5,1 miljoner kronor. Orsaken till resultatet 

blev så mycket bättre än under 2020 hänför sig till en stor utrangeringspost av Solgården, särskilt 

boende, i Våxtorp om 13,6 miljoner kronor som bolaget hanterade under föregående år. Bolagskon-

cernens resultat förbättrades med 13,8 miljoner kronor mellan 2021 och 2020.  

 

Resultatet för Laholmshemkoncernen uppgår före skatt till plus 2,0 miljoner kronor. Resultatet är en 

förbättring med 9,5 miljoner kronor i förhållande till föregående år då resultatet var minus 7,5 mil-

joner kronor på grund av en stor utrangeringspost. 

 

Bolagskoncernen ökade intäkterna med 14,6 miljoner kronor i jämförelse med föregående år för att 

uppgå till 275,3 miljoner kronor 2021. 2020 uppgick intäkterna till 260,7 miljoner kronor. 

 

Bolagskoncernens balansomslutning uppgår till 2 364,2 miljoner kronor, en ökning med 159,9 mil-

joner kronor i förhållande till omslutningen 2020 på 2 204,3 miljoner kronor.  

 

Soliditeten i Laholmshemkoncernen uppgår till 5,4 procent, en försämring med 0,1 procentenheter i 

förhållande till föregående år. Laholmshems AB:s soliditet uppgår till 12,7 procent. Bolaget har ett 

av fullmäktige uppsatt mål om att soliditeten ska uppgå till minst 12,0 procent. Kommunfastigheters 

soliditet uppgår endast till 0,9 procent. Detta bolag bygger dock på helt andra principer. Ett ramav-

tal med kommunen som betyder att det är kommunen som finansiera och tar de finansiella riskerna i 

bolaget, inte bolaget i sig själv eller ägande bolaget Laholmshem AB.  
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Balanskravsresultat 
 
Resultatutjämningsreserv 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv. Den enligt lag-

stiftningen maximala reserveringen 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 skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunale-

konomisk utjämning.  

 

Resultatutjämningsreserven får vid utgången av varje räkenskapsår högst uppgå till ett belopp mot-

svarande 6 procent av de genomsnittliga intäkterna, under de tre senaste åren, från kommunalskatt, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

 

 

 

Totalt underlag för beräkningen uppgår till 4 568,6 miljoner kronor. Snittet för dessa tre år uppgår 

till 1 522,9 miljoner kronor. Sex procent av detta snitt innebär, 91,4 miljoner kronor. 

 

Vid avstämning av 2021 års resultat uppgår således den maximala möjliga fonderingen till 91,4 mil-

joner kronor för 2021.  

 

Reserven får enligt regelverket disponeras när den prognostiserade eller konstaterade skatteunder-

lagsutvecklingen understiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget de senaste tio 

åren. 

 

Befintlig, ingående värde 2021, resultatutjämningsreserv uppgår till 87,0 miljoner kronor vid årets 

ingång efter en kraftig justering i 2020 års bokslut om hela 21,5 miljoner kronor. 

 

Resultatutjämningsreserv användes i samband med 2019 års bokslut med 8,9 miljoner kronor. Be-

slutet togs i kommunfullmäktiges beslut i april 2020 om antagande av årsredovisningen för 2019. 

Reserven gick då från 74,4 miljoner kronor till 65,5 miljoner kronor för att täcka underskottet som 

återfanns i 2019 års avstämning. 

 

Något ytterligare underskott har inte tidigare behövts återställas. 

 

Avstämning mot balanskravet 
Enligt det lagstadgade balanskravet ska årets intäkter överstiga årets kostnader. 

 

Vid avstämning av balanskravet ska inte realisat-

ionsvinster vid försäljning av anläggningstill-

gångar medräknas samt orealiserade vinster av 

värdepapper. Då prognosen innefattar denna typ 

av intäkter med endast 0,4 miljoner kronor av 

helårsresultat, efter balanskravsjusteringar, till 

40,5 miljoner kronor. Detta innebär att balanskra-

vet uppnås.  

 

Enligt balanskravsberäkningen blir det möjligt att göra en avsättning till resultatutjämningsreserven 

eftersom resultatet efter balanskravsjusteringar positivt. 

Mkr 2019 2020 2021 
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 1 433,5 1 532,7 1 602,4 

Årets resultat, mkr 40,9 
Justeringar:  

 - Realisationsvinster anl. tillgångar -0,4 

Årets resultat efter balanskravsjustering 40,5 
Förändring av resultatutjämningsreserv -4,1 

Balanskravsresultat 36,4 
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Avsättning till resultatutjämningsreserv 
Efter att 1,0 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag (16,0 miljoner 

kronor) frånräknats från ”Årets resultat efter balanskravsjusteringar” återstår det 20,4 miljoner kro-

nor.  

 

Ytterligare avsättning i resultatutjämningsreserven begränsas dock till 4,1 miljoner kronor genom 

det högsta belopp som bestämts för storleken på reserven uppgår till 91,4 miljoner kronor. 

 

Enligt nu föreliggande helårsresultat uppgår resultatut-

jämningsreserven efter avsättning till 91,4 miljoner 

kronor, maximala möjliga avsättning enligt regelverket. 

 
Väsentliga personalförhållande 
 

 

Arbetet med projektet Önskad sysselsättningsgrad/Heltid som norm 

Arbetet med ”Heltid som norm”, återupptogs i organiserad projektform under våren 2021. Heltid 

som norm är viktig för kompetensförsörjningen på kort och lång sikt och är även en viktig fråga hur 

vi ses som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet är inriktat på yrkesgrupperna inom Kommunals avtals-

område inom äldreomsorg och funktionsstöd, måltidsverksamheten och förskolan. En projektorga-

nisation bildades under 2021 där HR samordnar arbetet med berörda verksamheter. En övergri-

pande projektgrupp har lagt upp strukturen för arbetet, tagit fram kommunikationsplan, genomfört 

informationsinsatser till kommunens förvaltningar och nämnder samt genomfört en uppstarts-ut-

bildning för samtliga deltagare i projektorganisationen. 

 

Införande av heltid som norm kräver utveckling av arbetsorganisation och bemanningsplanering, 

ekonomistyrning och resursfördelning. Därav har utvecklingsarbetet fått namnet ”Heltidsresan”. 

Det är nödvändigt att skapa en bred delaktighet för medarbetarna och fackliga representanter i im-

plementeringsfasen för att skapa förståelse för de förändringar som kommer bli aktuella och ta till-

vara medarbetarnas kunskaper och erfarenheter i det arbetet. 

 

Socialförvaltningen och Måltidsverksamheten har utsett processledare för att utveckla och imple-

mentera arbetet i sina verksamheter tillsammans med lokala arbetsgrupper och referensgrupper. 

 

Under våren 2022 kommer första linjens chefer tillsammans med ekonomer och stödfunktioner i 

berörda verksamheter att utbildas bemanningsoptimering och bemanningsekonomi. Cheferna ska 

också genomgå en utbildning i förändringsledning vad gäller införandet av Heltid som norm. Det 

planeras även en utbildning för fackliga representanter inom området. 

 

Information om hur arbetet fortskrider rapporteras löpande i personal- och organisationsutskottet 

 

Bemanningsenhet 
Våren 2021 startade bemanningsenhetens verksamhet upp med att rekrytera timavlönade och till-

sätta semestervikariat för äldreomsorgen inom socialförvaltningen. Under våren 2022 kommer 

barn- och ungdomsförvaltningen kopplas till bemanningsenheten med förskole- och grundskole-

verksamheterna samt fritidshem. Även måltidsenheten ansluter under våren 2022. Av de timvikarier 

som bemanningsenheten har rekryterat har verksamheten anställt ett femtiotal till tillsvidaretjänster. 

Det är en positiv utveckling och har varit en god hjälp till verksamheten för att kompetensförsörja 

men det innebär också att antalet timvikarier inom bemanningsenheten minskar och att behovet av 

timvikarier är fortsatt stort. 

 

 

 

Resultatutjämningsreserv mkr 
Ingående värde  87,0 
Reservering till reserven 4,1 
Utgående värde, mkr 91,4 
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Kompetensförsörjningsplan 
Laholms kommun står inför en mycket stor utmaning att kompetensförsörja för att upprätta hålla 

välfärden. I juni 2021 antogs Kompetensförsörjningsplan för 2021-2025. Syftet är att få en över-

blick över kompetensförsörjningsbehovet för att strategiskt arbeta med frågan i ett längre perspek-

tiv. Varje förvaltning har uppdraget att senast i mars vara klara med handlingsplaner för hur kompe-

tensförsörjningen planeras utifrån behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån SKR:s nio strategier; 

använd kompetensen rätt, fler jobbar mer, förläng arbetslivet, utnyttja tekniken, visa karriärmöjlig-

heter, skapa engagemang, bredda rekryteringen, underlätta lönekarriär och marknadsför jobben. 

Komptensförsörjningsplanen beräknas vara klar i vår och sträcker sig över åren 2021-2025. Förvalt-

ningarna ska sedan ta fram handlingsplaner utifrån varje förvaltnings behov och förutsättningar. 

 

Personalpriser 
Under 2021 togs beslut om att instifta de båda priserna ”Värdeskapande medarbetare” och ”Inno-

vationspriset”. Priserna delas ut för första gången på kommunfullmäktige under våren och har syftet 

att lyfta fram goda exempel på hur vi arbetar på ett aktivt sätt med värdegrunden och nytänkande 

och med att sprida det i organisationen. 

 

Antal anställda 
Laholms kommun hade den 31 december 2021 

2 034 tillsvidareanställda och 203 visstidsan-

ställda med en anställning om minst tre måna-

der, totalt 2 237 personer. Jämfört med 2020 in-

nebär det en ökning med 78 personer. De tills-

vidareanställda ökade med 84 personer och an-

talet visstidsanställda minskade med 6 personer. 

 

I cirkeödigrammet framgår antalet tillsvidarean-

ställda inom respektive verksamhet. 

 

Av de tillsvidareanställda arbetade cirka 36 pro-

cent inom barn- och ungdomsnämndens verk-

samhet, cirka 41 procent inom socialnämndens 

verksamheter. Sammanlagt 1 553 personer vil-

ket motsvarar cirka 76 procent inom dessa två 

verksamheter. 

 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Visstidsa 251 303 255 236 209 203
Tillsv 1 896 1 899 1919 1930 1950 2034
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1 750
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Antal anställda per år

Kommunstyrelse 74
Kultur- och 
utvecklings-
nämnd 212

Samhälls-
byggnads-
nämnd
195

Barn- och 
ungdoms-
nämnd 
729

Socialnämnd 
824
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Könsfördelning och sysselsättning 
En övervägande del av kommunens tillsvidarean-

ställda är kvinnor (83,0 procent). Av männen arbe-

tade 84,0 procent heltid medan motsvarande andel 

för kvinnorna var 62,4 procent. Av det totala antalet 

tillsvidareanställda uppgick andelen heltidsan-

ställda till 66,0 procent, vilket är en ökning med 2,8 

procentenheter sedan 2020. 

 

 
 
 
 
 
Personalkategorier 
Det finns inga större förändringar i personal-

kategorierna i jämförelse mellan åren. Ök-

ning har skett beträffande administrativ per-

sonal, vård- och omsorgspersonal och barn-

och fritidspersonal. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Åldersfördelning 
Av kommunens samtliga tillsvidareanställda do-

minerar åldersgruppen 50 år och uppåt (43 pro-

cent). Medelåldern uppgick till 47,9 år. Medelål-

dern är i stort sett densamma för kvinnor som 

för män. Endast 10 procent av de anställda var 

yngre än 30 år. Framförallt är det vård- och om-

sorgspersonal, personal inom förskolan samt lä-

rare som kommer att behöva ersättningsrekryte-

ras. Antalet avslutade tillsvidareanställningar 

under 2021 uppgick till 198, vara 42 var pens-

ionsavgångar.  

 

 

 

  

Tillsvidareanställda 2019 2020 2021 
Administrativ personal 277 286 302 
Anläggning/Yrkesarb 27 28 26 
Barn- o fritidspersonal 319 319 341 
Kulturarbetare 13 18 17 
Lärare 330 349 351 
Övrig skolpersonal 62 65 68 
Måltidspersonal 98 99 98 
Tekniker 12 8 10 
Vaktmästare 4 4 3 
Chefer 112 112 117 
Vård- o omsorgspersonal 663 648 686 
Övriga 13 14 15 
Totalt 1 930 1950 2 034 
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Sjukfrånvaro 
Den sammanlagda sjukfrånvaron för Laholms 

kommun uppgick under 2021 till 6,9 procent 

av arbetstiden, vilket är en minskning med 1,1 

procentenheter jämfört med 2020. Minsk-

ningen kan till viss del bero på att sjukstatisti-

ken för tidigare år har tagits direkt ur HR-sy-

stemet, där vi upptäckt att timavlönade är med 

i sjukstatistiken med sin sjukfrånvaro men som däremot inte relateras till deras arbetstid.  

 

Detta innebär att tidigare år har sjukstatiken givit ett något högre utfall, särskilt i de verksamheter 

som har en högre andel timavlönade. Sjukstatistiken för 2021 är framtagen via kommunens nya be-

slutsstödsystem där den felaktigheten har kunnat eliminerats. 

 

Sjukfall överstigande 59 dagar utgjorde 35,2 procent av den totala sjukfrånvaron under 2021, vilket 

är en minskning med 3,8 procentenheter sedan föregående år. Denna frånvaro benämns i fortsätt-

ningen som långtidsfrånvaro. 

 

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än männen. Men skillnaden mellan könen har minskat jämfört med 

tidigare år. Sjukfrånvaron skiljer sig inte nämnvärt mellan åldersgrupperna.  

 

Vid en jämförelse mellan kommunens 

olika förvaltningar har Socialförvalt-

ningen den största sjukfrånvaron med 8,7 

procent av arbetstiden, vilket är en minsk-

ning med 2,0 procentenheter jämfört med 

2021. Övriga förvaltningar har också en 

minskad sjukfrånvaro. Båda åren präglas 

av sjukfrånvaro beroende på pandemin. 

Socialförvaltningen har registrerat cirka 

45 procent av den totala sjukfrånvaron på 

”pandemi-kontot”. 

 

Den totala sjukfrånvaron 2021 i timmar motsvarar ca 138 årsarbetare. Sjuklönekostnaderna uppgick 

totalt till 23,0 miljoner kronor. 

 

I nedanstående tabell redovisas andel av anställda i procent, inom respektive nämnd, som under 

2021 inte haft någon sjukfrånvaro. 

 
Nämnd 2020 2021 
Kommunstyrelsen 41,5 58,3 

Kultur- och fritidsnämnden 37,3 40,3 

Barn- och ungdomsnämnden 18,1  21,2 

Socialnämnden 21,6 21,2 

Samhällsbyggnadsnämnden 33,8 36,5 

 

 

Lönekostnader 
Lönekostnadsutvecklingen, exkl. personalomkostnader 

och uppdragstagare, framgår av följande tabell. 
 

 

 

Sjukfrånvaro, procent 2019 2020 2021 
Total sjukfrånvaro 6,6 8,1 6,9 

Sjukfrånvaro män 3,8 5,2 5,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,3 8,8 7,3 

Anställda – 29 år 6,1 8,3 7,6 

Anställda 30-49 år 6,7 8,2 6,8 

Anställda 50 år - 6,7 8,0 6,9 

Sjukfrånvaro per nämnd, procent  
 2019 2020 2021 
Kommunstyrelsen Ej jämf 2,6 2,2 

Kultur- och utvecklings-
nämnden 

4 4,5 4,4 

Barn- och ungdoms-
nämnden 

6 8,0 7,0 

Socialnämnden 8,8 10,7 8,7 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ej jämf 4,9 3,8 

År Mkr Förändring 
2017 730,8 +2,8% 

2018 757,0 +3,6% 

2019 767,4 +1,4% 

2020 785,4 +2,4% 

2021 821,1 +4,5% 
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Övertid/mertid 
I nedanstående tabell redovisas antalet arbetade timmar utförda av tillfälligt anställda med timlön, 

antal arbetstimmar med mertidstimmar för deltidsanställda samt antalet utförda övertidstimmar un-

der de två senaste åren. 

 

Timmar 2019 2020 2021 Förändring 21-20 
Timlön 390 000 386 054 365 391 -20 663 

Mertid 52 198 43 959 46 060 +2 101 

Övertid 6 901 9273 10 560 + 1 287 

Totalt 449 099 439 286 422 011 -27 088 
 

Antalet timmar utförda av anställda med timlön motsvarar cirka 183 årsarbetare, en minskning med 

3 årsarbetare jämfört med 2020. Socialnämnden står för cirka 58 procent av de utförda arbetstim-

marna med timlön, och barn- och ungdomsnämnden med 28 procent. Av de utförda övertidstim-

marna står socialnämnden för cirka 82 procent, barn- och ungdomsnämnden för cirka 7procent och 

samhällsbyggnadsnämnden med cirka 9 procent. Socialnämnden har använt cirka 76 procent av all 

arbetstid utförd som mertid för deltidsanställda och barn- och ungdomsnämnden cirka14 procent. 

 

Den totala tiden som inkluderar timavlönade, mertid och övertid har minskat med 6 procent för 

kommunen jämfört med 2020.  

 

Företagshälsovård 
Kommunen har upphandlat tjänsteutbud av Laholms Företagshälsovård AB. Kommunen avropar 

främst företagshälsovårdens resurser för förebyggande arbete och för arbetet med rehabilitering av 

långtidssjuka, beteendevetarinsatser, arbetsförmågebedömningar, hälsokontroller av köks- och 

brandpersonal, ergonomibedömningar, tekniska bedömningar och hälsokontroller / hälsoprofiler. 

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård uppgick under 2021 till cirka 4,7 miljoner kronor.  

 

 

Friskvård 
Enligt kommunens friskvårdspolicy erbjuds alla anställda i kommunen friskvårdskort eller frisk-

vårdspeng i syfte att uppmuntra medarbetarna att delta i friskvårdsaktiviteter. 

 

Bland kommunens anställda har 372 valt friskvårdspeng till en kostnad om 367 tusen kronor. 

Antal anställda som har valt att ha friskvårdskort uppgick till 982 personer. En egenavgift om 200 

kronor tillämpas beträffande friskvårdskorten. Summan av egenavgifterna har använts för att be-

kosta ytterligare friskvårdsinsatser till de anställda. Av beviljade medel för 2020 har tiden för ge-

nomförande förlängts till och med 2022 på grund av pandemin. 

 

Fackliga företrädare 
Enligt centralt kollektivavtal om facklig företrädare har facklig organisation rätt till ledighet som 

uppgår till fyra timmar per medlem och år för den fortlöpande fackliga verksamheten. 
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Personalförhållande i Laholmshems AB:s bolagskoncern 
 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm har ingen egen per-

sonal i bolaget.  

 

2021 har utifrån ett personalperspektiv varit relativt 

lugnt år för Laholmshemskoncernen. Under året har 

några pensionsavgångar ersatts med ny personal.  

 

Personalomsättning har varit låg under 2021 i båda bo-

lagen. 2020 års höga personalomsättning på 5,7 pro-

cent i Laholmshem hade många förklaringar och fick 

inte betraktas som ett normalår. Runt 1,0 procent i 

båda bolagen på en total bemanning om 108 medarbe-

tar får anses som väldigt låg vilket kanske inte heller är 

normalfallet. Den låga omsättningen på personal 

skapar en stabilitet i förvaltningen som är väldigt gynnsam för bolagens utveckling.  

 

Sjukfrånvaron för Laholmshem har sjunkit något efter pandemiåret 2020. Coronaeffekten har inte 

varit lika påtaglig för Laholmshem under 2021 som under 2020.  För Kommunfastigheter har det 

dock ökat med en procentenhet jämför med 2020. Förändringen får anses som relativt låg. Dock 

övertid i samband med återgången av samhället förväntas även denna siffra sjunka något. Kommun-

fastigheters medarbetar är inom yrkesgrupper som historiskt har högre sjukfrånvaro på grund av 

bland annat mer fysiska arbetsmoment än vad medarbetarna har inom Laholmshem. 

 

Relationen mellan andel anställda kvinnor och män får anses var någorlunda konstant över åren. 

 

Bolaget hade under 2020 tagit ett beslut om att starta en egen utegrupp, gruppen har under 2021 ut-

ökats med fyra medarbetare. Inför 2021 fanns också ett beslut om att starta upp en måleriverksam-

het vilket har medfört att två målare också har tillkommit i organisationen. Tanken var att bolaget 

på detta sätt ska kunna göra mindre jobb mer effektivt. Bolaget kommer fortfarande behöva handla 

upp målare för större arbeten. 

 

Samägt företag Laholmsbuktens VA AB 
Laholmsbuktens VA AB är ett samägt dotterbo-

lag tillsammans med Halmstad kommun kring 

drifthanteringen av vatten- och avloppsförsörj-

ningen för kommunerna. Bolaget ägs till lika 

delar av vardera kommuner. Verksamheten be-

drivits under en gemensam nämnd med Halm-

stad kommun som värdkommun mellan åren 

2011-2018. 

 

Nedan tabell redogör för olika nyckeltal för bo-

laget kring personalredovisningen. Då bolaget 

är nybildat återfinns inga referensvärden. 

 

 

Antalet tillsvidareanställda står 2021 för 100 

procent mor föregående års 96,7 procent. 

 

 2019 2020 2021 
Laholmshem AB    

Antal anställda 36 32 34 

   varav män 22 19 20 

   varav kvinnor 14 13 14 

Sjukfrånvaro % 6,5 7,7 5,6 

Omsättning personal % 2,8 5,7 1,1 

Kommunfastigheter i Laholm AB 

Antal anställda 66 65 74 

   varav män 26 23 27 

   varav kvinnor 40 42 47 

Sjukfrånvaro % 7,6 10,1 11,1 

Omsättning personal % 2,7 1,3 1,0 

Personalstatistik 2020 2021 
Antal tillsvidareanställda 119 132 

   Varav män 97 109 

   Varav kvinnor 22 23 

Tillsvidareanställda - 29 år 14 15 

Tillsvidareanställda - 30–49 år 51 59 

Tillsvidareanställda - 50 år och äldre 54 58 

Antal visstidsanställda 4 0 

   

Sjukfrånvaro    

Total sjukfrånvaro 3,3 3,5 

   Varav sjukfrånvaro män 3,6 2,1 

   Varav sjukfrånvaro kvinnor 2,0 4,2 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 25,3 34,7 
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Total sett har bolaget avlönat timanställd personal motsvarande 4 364 timmar vilket är en reduce-

ring med 1 616 timmar jämfört med antalet timmar 2020 som uppgick till 5 980 timmar. 4 364 tim-

mar motsvarar cirka två årsarbetare för 2021 jämfört med cirka tre årsarbetare under 2020. 

 

Bolaget har under året utökat antalet medarbetar jämför med tidigare. Bolaget har identifierat ut-

vecklingsområden och förstärkt organisationen för att säkerställa bolagets kapacitet att leverera 

hållbara vattentjänster till ägarkommunerna. Anställningar har gjorts inom några specialfunktioner 

såsom IT, ekonomi, produktionsstöd, kvalitetsarbete, arbetsmiljö och juridisk kompetens. Avsikten 

med detta ställningstagande är tidigare beslut om att bolaget inte ska köpa in tjänster från ägarkom-

munerna, då främst från Halmstad i och med deras tidigare roll som värdkommun. 

 

Sjukfrånvaron inom bolaget får anses som låg trots en lite uppgång om 0,2 procentenheter. Trots 

coronasituationen får sjukfrånvaron klassificeras som låg, endast 3,5 procent. 

 

Förväntad utveckling 
 
Allmänt om framtiden 
Under två år har samhället levt med påverkan av coronapandemin. Samtidigt med alla utmaningar 

verksamheten stått inför under dessa år har kommunsverige levererat de starkaste resultaten någon-

sin. 35 miljarder kronor under 2020 på kommunerna och 45 miljarder kronor för 2021 års prelimi-

nära resultat. 

 

För Laholms del har det också varit goda resultat. 67,2 miljoner kronor under 2020 och i bokslutet 

2021 40,9 miljoner kronor. Två historiskt starka resultat för kommunen. För dessa års starka resultat 

finns givits många faktor. Mest syns kanske den generella tillskotten av statsbidrag under 2020 med 

44,1 miljoner kronor och ökningen av skatteintäkterna under 2021 med 49,1 miljoner kronor. An-

ledningen till skatteintäkternas utveckling är att återhämtning finansiellt i samhället varit extremt 

mycket snabbare än vad som befarades när pandemin bröt ut.  

 

Trotts att dessa två år nu är historia återfinns stora utmaningar för kommunen. Befolkningstillväxt 

som ställer stora krav på kommunal service, lokaler och infrastruktur samt att en växande befolk-

ning kostar mer för kärnverksamheterna. Under 2021 var befolkningstillväxten hela 352 invånare 

vilket motsvarar 1,36 procent för att per siste december ha en befolkning på 26 319 invånare.  

 

Kommunen har under de senaste åren haft svårigheten, precis som många andra kommuner, att fi-

nansiera välfärden och de demografiska behoven med en allt mer åldrande befolkning. Socialnämn-

den har de senaste åren inte klarat av att bedriva verksamheten med tilldelad budgetram från kom-

munfullmäktige. Så redan tidigt under 2021 signalerade nämnden att det inge gick ekonomisk att 

bedriva nämndens uppdrag med budgeten som fanns att tillgå. Kommunstyrelsen tog beslut om att 

utreda situationer med hjälp av utomstående konsulter. Utredningen mynnade ut i att nämnden inför 

2022 skulle få en utökad budgetram med 24,0 miljoner kronor varav 20,0 miljoner kronor av dessa 

till äldreomsorgen och fyra miljoner kronor till individ- och familjeomsorgen. 

 

I underskottet nämnden hade under 2021 fanns också stora dela kopplat till invid- och familje-

omsorgen olika områden. Med ett allt större utforska och ohälsa bland kommunens invånare vilket 

har påverkar allt från barn- och unga till vuxna. Ökat missbruk och allt fler placering på institution. 

Nämndens presidium har till kommunstyrelsens presidium under de inledande månaderna 2022 in-

dikerat att situationen med ovan delar kommer bli oerhört kostsamt under året och att nämnden 

kommer redovisa stora underskott. Detta är något som kommer följas under 2022 och även i kom-

mande budgethantering. Således är det inom socialnämndens områden som den största problemati-

ken kring ekonomi finns framöver för kommunen. Även lokalförsörjningen en utmaning, utifrån en 

växande befolkning, för att nå goda resultat för kommunen. 

93



 

2021 var året då skatteintäkterna ökade extremt mycket. Kommunens befolkningstillväxt slutade på 

plus 352 invånare för att uppgå till 26 319 vid årets slut. Under 2020 var tillväxten 64 invånare. Be-

folkningstillväxten har således tagit fart igen. Åren framöver kommer troligtvis medföra stora till-

växttal med anledning av allt som står färdigt att byggas i kommunen. Det är ytterst viktig att kom-

munen ligger rätt i lokalförsörjning för att inte hamna i dyra paviljonglösningar. 

 

Efter ett par års oro kring ekonomin i samhället hamnade 2021 års tillväxt i skatteunderlaget slutli-

gen på höga nivåer. Enligt SKR:s senaste bedömning från februari 2022 gällande skatteunderlagets 

tillväxt kommer den årliga ökningen för 2021 uppgå till 4,96 procent. Nedan tabell visar en prognos 

för 2021 samt de fyra närmaste åren. 

 

SKR:s bedömning enligt senaste prognosen är att skatteunderlaget når 

en betydligt högre nivå 2021 än tioårssnittet. Samtidigt förutspås en 

kraftig konjunkturuppgång även under de närmaste åren, dock inte i 

samma utsträckning som 2021 och 2022. Snittet de senaste tio åren 

uppgår till cirka 4,0 procent. 

 

SKR trodde inför 2021 att samhället skulle vara i en konjunkturell balans under 2024 i förhållande 

till tiden före pandemins utbrott. Denna balans har samhället uppnått redan under 2021. Samtidigt 

var tillväxten under 2020 lägre än under finanskrisen 2008-2010.   

 

SKR har under senare år flaggat upp för ett betydande glapp mellan kommunsektorns intäkter och 

sektorns kraftigt växande behov inom skola, vård och omsorg. Detta medför svårigheter att finansi-

era växande behov av kommunal service utifrån de intäkter som dagens invånare genererar med en 

allt mer åldrande befolkning.  

 

Den demografiska förändringen i samhället, så även i Laholm, pekar på att ytterligare finansiering 

krävs framöver med mer generella statsbidrag. Kommunsverige kommer troligtvis inte klara av att 

finansiera behoven med höjda skatteintäkter eller effektiviseringar av verksamheterna. Volymök-

ningen som ligger framför kommunen är stor. Även om 2020 var avstannade så ökade 2021 med 

hela 352 invånare och detta tros fortsätta.  

 

En kraftig tillväxt kommer kräva att kommunen planerar för goda resultat framöver för att klara in-

vesteringarna i samhället samt välfärdens utmaningar. 2020 och 2021 års starka resultat hjälper 

kortsiktigt till men kommer inte ha så stor påverkan över tid. 

 

Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är sannolikt en befolkningstillväxt eftersträvansvärt på 

längre sikt. En större folkmängd medför stordriftsfördelar och resurserna kan därför utnyttjas på ett 

mer kostnadseffektivare sätt. 

 

Kommunen hade under 2018 den högsta investeringsvolymen någonsin, 208,5 miljoner kronor 

netto. För 2019 var den fortsatt hög och då uppgick investeringsnetto till 177,8 miljoner kronor. In-

vesteringsvolymerna var inte lika kraftig under 2020 och slutade då på 109,1 miljoner kronor. För 

2021 har investeringsverksamheten omfattat 74,1 miljoner kronor vilket föranleder en stor ombud-

getering till 2022 i kommande reviderade förslag för investeringsverksamheten 2022. Förslaget på 

reviderad investeringsbudget för 2022 uppgår till 207,6 miljoner kronor. Alltså en extremt hög inve-

steringsnivå för 2022. Det kostar att växa samtidigt får inte investeringarna urholka kommunens 

drift. Det är en svår balansgång. 

 

Framöver har kommunen ett stort investeringbehov. Dels i egna projekt men framför allt i investe-

ringar som bolaget gör i verksamhetslokaler vilket medför en ökad driftkostnad för kommunen.  

 

År Förändring 
2021  +4,96 % 

2022 +4,16 % 

2023 +3,87 % 

2024 +3,31 % 

2025 3,31 % 
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Behovet av investeringar är uppdämt sedan många år vilket medför höga nivåer framöver. Eventu-

ella räntehöjningar kan få stora effekter på kommunens budget vilket medför reducerat utrymme för 

att bedriva kommunal service till kommunens invånare. Detta har tidigare beskrivits i känslighetsa-

nalysen. 

 

Kommunen har historiskt haft relativt låga lokalkostnader i förhållande till verksamhetens omfatt-

ning. Dessa kostnader kommer under de närmaste åren att öka avsevärt till följd av nybyggnationer 

men även för underhåll av befintliga byggnader och anläggningar. Detta medför att en allt större an-

del av det ekonomiska utrymmet måste tas i anspråk för hyreskostnader eller ränte- och avskriv-

ningskostnader. Som framgår av avsnittet förändring av kostnader och intäkter har relationen mel-

lan lokalkostnader och utjämning och skatteintäkter för åren 2019-2021 rört sig mellan 8,5 procent 

till 8,7 procent. Det är viktigt att denna relation inte försämras och att lokalkostnaderna inte sticker 

iväg i förhållande till inkomsterna. 

 

Som tidigare beskrivit efter 2020 års blygsamma befolkningstillväxt drog det iväg igen under 2021 

och befolkningsökningen kommer troligtvis att fortsätta växa framöver. Detta medför stora utma-

ningar gällande volymerna i förskola, grundskola och gymnasieskola. Därutöver har kommunen 

precis som hela sektorn stora demografiska utmaningar vilket kommer att påverka kommunens eko-

nomi de kommande åren kring äldreomsorgen. Hela sektorn flaggar upp för följderna av de demo-

grafiska förändringarna samt för behoven inom individ och familjeomsorgen. 

 

Utvecklingen enligt senaste balansbudgeten 
 

Mkr Utfall  2021 Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar 1 055,7 1 202,8 1 215,2 1 285,7 

Omsättningstillgångar 481,5 393,2 419,1 391,5 

Summa tillgångar 1 537,2 1 596,0 1 634,3 1 677,2 
          

Eget kapital, avsättningar och 
skulder         

Eget kapital 1 034,1 1 049,2 1 082,7 1 115,4 

Avsättningar 144,5 155,9 163,7 176,4 

Långfristiga skulder 72,0 72,0 77,0 82,0 

Kortfristiga skulder 286,6 318,9 310,9 303,4 

Summa eget kapital, avsätt-
ningar och skulder 1 537,2 1 596,0 1 634,3 1 677,2 

          
Ansvarsförbindelse 476,4 455,3 442,5 424,0 

Soliditet, Procent 67,3% 65,7% 66,2% 66,5% 
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Utvecklingen enligt senaste resultatbudgeten 
 

Mkr Utfall  2021 Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Verksamhetns intäkter 357,3 353,7 356,2 362,9 

Verksamhetens kostnader -1 865,8 -1 889,8 -1 933,3 -1 992,3 

Avskrivningar -54,7 -60,6 -63,4 -68,2 

Verksamhetens nettokostnader -1 563,2 -1 596,7 -1 640,5 -1 697,6 

Skatteintäkter 1 113,8 1 171,2 1 218,0 1 262,1 

Genrella statsbidrag och utjäm-
ning 

488,7 460,7 456,7 469,2 

Verksamhetens resultat 39,3 35,2 34,2 33,7 
Finansiella intäkter 4,2 4,1 4,3 4,4 

Finasiella kostnader -2,6 -4,1 -4,9 -5,4 

Årets resultat 40,9 35,2 33,6 32,7 
          
Resultatmål, procent 2,6 2,2 2,0 1,9 

Nettokostnadsutveckling, procent 6,5 2,1 2,7 3,5 

 

Utvecklingen i koncernbolagen 
Laholmshem AB följer med spänning den målbild kommunen har i visionsarbetet om att uppnå en 

befolkning om 30 000 invånare år 2040. Laholmshem som bolag hoppas få vara med på resan för 

att tillgodose behoven som kommer uppstå med att uppföra byggnation av hyresrätt i det geogra-

fiska området, om ägaren så önskar.  

 

Bolaget kommer framöver ta sig an både nyproduktionsprojekt samt fortsatt förvaltning av det fas-

tighetsbestånd som bolaget redan äger. 

 

Under 2021 har kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Laholmshems förvaltning utrett 

frågan i vilket bolag de särskilda boendena ska placeras. Kommunfullmäktige har under januari må-

nad 2022 beslutat att de särskilda boendena fortsatt ska vara placerade i Laholmshem AB. Beslutet 

innebar också en justering i beräkningsgrunden kring riskhantering och ränteläge. Förändringen 

kommer medföra att bolaget erhåller en lägre hyra från kommunen vilket kommer medföra att bola-

get kommer behöva effektivisera och göra anpassningar i förvaltningen för att få kalkylerna att gå 

ihop. 

 

I samma beslut från kommunfullmäktige ingår även att det nyinköpta bolaget Tangon i Laholm ska 

fusioneras in i Laholmshem under 2022. Enligt samma beslut från kommunfullmäktige ska Klara-

bäcksbolaget som uppfört 49 lägenheter i Kobben projektet också fusioneras in till Laholmshem un-

der 2022. 

 

Laholmshem kommer framöver var delaktig i att tillskapa fler särskilda boendeplaster i kommunen. 

Under våren kommer troligtvis kommunens önskan och behov resultera i att bolaget kommer på-

börja planering och projektering av ytterligare platser i kommunen. 

 

Efter ett par tunga skolprojekt de senaste åren för Kommunfastigheter så väntar en del vägval från 

kommunens sida rörande bolaget. Kommunens lokalförsörjningsplan arbetades fram för första 

gången under 2021 och efterarbetet med den kommer leda till flera olika beställningar. I första hand 

med vägval rörande förskolesituationen i kommunen. 
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Vidare kommer bolaget att fortsätta utveckla och förvalta fastighetsbeståndet som utgör största de-

len av kommunens verksamhetslokaler. 

 

Den närmaste åren kommer bolagskoncernen att investera i flera större projekt. Både inom allmän-

nyttans område, inom särskilda boenden och inom verksamhetslokaler till kommunen användnings-

områden.  

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm har under andra halvan av 2022 slutfört nybyggnation av två 

sexvånings punkthus i centrala Laholm. Projektet har inte ännu en slutredovisning men det beräknas 

till 108,0 miljoner kronor. 

 

Utvecklingen i samägda bolag, Laholmsbuktens VA AB 
I samband med besluten om övergång till bolagsform har det fastslagits att verksamheten inte kan 

köpa tjänster av andra verksamheter inom respektive kommun vilket har medfört att organisationen 

behövt förstärkas med erforderliga kompetenser. Förstärkningar har gjorts under både 2020 och 

2021 vilket syns i statistiken över antal anställda. Detta har samtidigt gjort verksamheten starkare 

och skapat bättre förutsättningar att klara av det uppdrag som har givits bolaget med vattenförsörj-

ningen både på kort och lång sikt. 

 

Uppdraget att leverera hållbara vattentjänster är ett stort uppdrag, större än att dagligdags ”bara” le-

verera dricksvatten av bra kvalitet och omhänderta spill- och dagvatten. För detta behöver organi-

sationen vara stark och ha kompetenser som traditionellt inte har funnits i en kommunal va-organi-

sation. Allt för att ha en långsiktig planering och utveckling samtidigt som grunduppdraget utförs 

med hög kvalitet och effektivitet. Det är en utmaning att arbeta med dessa två perspektiv samtidigt. 

 

Bolaget arbetar också på uppdrag från styrelsen att utveckla va-taxan med andemeningen att till-

skapa en prissättning som beaktar att invånarna har ett vattensmart beteende och därmed en vatten-

smart användning av det dricksvatten som finns att tillgå. En ny taxa kommer behöva utgå från vo-

lymdifferentiering i flera steg med olika prisintervall. Troligt kommer en ny va-taxa med ovan be-

skrivna utgångspunkter kunna vara tillämplig tidigast 2025-2026. Anledningen är att det kommer 

behövas göras anpassningar med införande av digitala vattenmätare för att klara av att administrera 

denna typ av va-taxa.  

 

I det kortare tidsperspektivet, 3–5 år, är flera områden prioriterade. Det gäller dricksvattenförluster, 

tillskottsvattenpåverkan, ny- och reinvesteringar i dricksvattensystemet, utbyggnad av spillvattenre-

ningskapacitet inklusive slamhantering samt dagvattenfrågan i kommunens kustområden. Dessa 

områden kommer ianspråkta mycket resurser. Arbetena kommer innebära både utredningsinsatser 

såväl som praktiska insatser i form av fysiska om- och nybyggnader. 
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Redovisningsprinciper 
 

Allmänna upplysningar 
Delårsrapport med budgetutfallsprognos 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 gällande R16 sammanställda räkenskaper och 

R17 delårsrapport.  

 

De kommunala bolagens redovisning tillämpas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-

dens allmänna råd. 

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att till-

godogöras 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 anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

 

Jämförelsestörande post  
Poster särredovisas som jämförelsestörande antingen i separat not eller direkt i resultaträkningen. 

Posterna skall betraktas som sällan förekommande och vara av väsentlig 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 av-

skrivningar. Tillgångarna ska vara avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod om 

minst tre år för att kunna klassificeras som anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet ska också över-

stiga ett prisbasbelopp. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 

 

Avskrivning  
Laholms kommun har tillämpat komponentavskrivningar sedan 2015 inom områden gata, park och 

infrastruktur samt tekniska anläggningar för VA. Tillgången delas således upp i olika komponenter 

utifrån respektive komponents beräknade nyttjandeperiod och skrivs av separat om komponenten 

har en väsentlig betydelse.  

 

För gator och vägar används i huvudsak tre komponenter, terrass, vägkropp och slitlager (tre olika 

slitlager 10-33 år) samt övriga komponenter för projektering, belysningsstolpar, armaturer och skyl-

tar mm. Avskrivningstiden variera mellan 10 och 50 år. 

 

Inom VA-verksamhetens område används åtta olika komponenter kopplade till anläggningarna 

samt ytterligare fyra kopplade till ledningar. Avskrivningstiden på komponenterna variera mellan 5 

och 15 år för tekniska installationer samt 33 år för byggnaderna. Ledningarna skrivs av på 50 år. In-

vesteringsredovisningen är inte komponentindelad för delåret 2021, görs först i samband med års-

bokslutet. 

 

Övriga investeringar i kommunen gällande inventarier och maskiner skrivs av på 7 respektive 10 år 

beroende av inventariernas och maskinernas nyttjandeperiod. 

 

Avskrivningarna av anläggningstillgångar görs linjärt efter bedömning av tillgångens nyttjandepe-

riod för respektive komponent och påbörjas från månaden efter investeringstillfället. 
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Avskrivningar för avgiftsfinansierad verksamhet görs en gång per år på genomförda investeringar 

gjorda under året. IT-utrustning bestående av datorer, läsplattor och mobiltelefoner kostnadsförs di-

rekt på driften. 

 

Nedskrivningar 
Enligt rekommendation R6 ska nedskrivningar göras om det finns indikationer som ger anledning 

till prövning av en tillgångs värde. Om så är fallet görs en bedömning av tillgångens återvinnings-

värde som jämförs 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 balansräkningen. 

Leasingavgifterna i dessa avtal kostnadsförs linjärt i resultaträkningen över den avtalade leasingpe-

rioden. 

 

Internränta  
Räntan har beräknats med 1,5 % på anläggningstillgångarnas bokförda värde. 

 

Exploateringsverksamheten 
Verksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Från och med bokföringsår 2019 redovisas ut-

gifter för allmän platsmark exempelvis gata, asfalt, belysning och grönytor som anläggningstillgång 

i samband med områdets färdigställande. Utgifter för iordningställandet av tomter redovisas som 

omsättningstillgång. Sålda tomter minus anskaffningen för sålda tomter resultatförs löpande från 

och med 2019. 

 

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till fakturavärdet med justering för nedskrivningsbehov (bokföringsmäss-

igt) som prövas två gånger per år. I samband med delårsbokslut skrivs definitiva fordringar ner. I 

bokslut görs en större prövning av bokföringsåret som varit. Reservation på individuella bedöm-

ningar kan också förekomma vid årsavstämningen. 

 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna består utav preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo. Utfal-

len av den preliminära slutavräkningen för föregående år samt den preliminära slutavräkningen för 

innevarande år kostnadsförs. Föregående års preliminära avräkning kostnadsförs till fullo under re-

dovisningsperioden. 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 fastighetsavgift periodiseras till det år intäkten hänför sig till. 

 

Investeringsbidrag 
Från och med bokföringsåret 2019 hanteras investeringsbidrag som förutbetalda intäkter och redo-

visas 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 från och med årsbokslutet 2020. 
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Statsbidrag 
Laholms kommun redovisar intäkten av statsbidrag eller kostnadsersättningar så fort de ekonomiska 

fördelarna med transaktionen tillfaller kommunen. Undantag görs dock om det finns särskilda vill-

kor 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 ensamkommande 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, eta-

bleringsbidraget har till vissa delar periodiserats då kommunen anser att åtagandet sträcker sig 

längre än två år. Periodiseringen rör sig om 10-15 procent beroenden på ålder. Den förutbetalda in-

täkten används efterhand för anpassningskostnader för de nyanlända. Bidraget intäktsförs som ett 

bidrag från migrationsverket. 

  

Pensionsförpliktelser och pensionsförmåner 
Vid värdering av pensionsförpliktelser tillämpas RIPS regelverket (SKR:s riktlinjer för beräkning 

av pensionsskulden). Pensionsförmåner intjänade under året redovisas som avsättning respektive 

kortfristig skuld (avgiftsbestämd del) i balansräkningen och som en kostnad i resultaträkningen. 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelser. 

 

Semesterlöneskuld 
Skulden till kommunens anställda för semesterlön, okompenserad övertid och därpå upplupen ar-

betsgivaravgift redovisas under kortfristiga skulder. Den årliga förändringen kostnadsförs på re-

spektive verksamhet.  

 

Sociala avgifter  
Avgifterna har bokförts med procentuella personalomkostnadspålägg. I samband med löneredovis-

ningen har uttag debiterats verksamheterna med följande procentpåslag: 

Anställda med kommunalt avtal:   40,40 % 

Arvodesanställda:                           30,42 % 

 

Timlöner  
Intjänade timlöner i december som utbetalats i januari har kostnadsbokförts och redovisats som en 

kortfristig skuld.  

 

Avsättningar  
Utöver avsättningar till pensioner har kommunen även gjort avsättning för återställande av Ahla de-

poni. Kommunen har i senaste årsbokslutet totalt uppbokade åtagande om 9,4 miljoner kronor. Slut-

teckning 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 kon-

sultrapport från 2019. Etapp ett har sluttäckts under 2019. 

 

Särredovisning  
Särskild redovisning tillämpas för avgiftsfinansierad verksamhet, vattenförsörjning och avlopp (va) 

och avfall. 

 

Va-anslutningsavgifter  
Va-anslutningsavgifter bokförs som en intäkt i driftredovisningen. I driftsredovisningen intäktsförs 

13 % av årets redovisning medan återstående 87 % upptas som en långfristig skuld för att därefter 

årligen intäktsföras med 3 %. 
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Sammanställd redovisning och sammanställda räkenskaper 
Syftet med den sammanställda redovisningen är enligt lagen om kommunal bokföring och redovis-

ning att spegla all verksamhet som bedrivs inom kommunkoncernen. Den ska ge en sammanfat-

tande och en rättvisande bild av Laholms kommuns koncerns ekonomiska ställning och resultat 

oavsett om det bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. 

 

Kommunens delårsbokslut, Laholmshems koncernens delårsbokslut och Laholms-buktens VA ABs 

delårsbokslut 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 konsolidering avseende ägd andel. 

 

Samtliga av bolagens tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas i koncernens balans- och 

resultaträkning. Kommunen äger ett dotterbolag till 100 procent som i sin tur äger ett dotterbolag 

till 100 procent. Laholmsbuktens VA AB ägs till 50 procent och konsolideras in med den andelen. 

 

Obeskattade reserver har räknats som eget kapital och koncerninterna transaktioner har eliminerats. 

I vissa fall skiljer avskrivnings principer mellan kommunen och företaget. Någon justering har inte 

gjorts för detta. 

 

Kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- eller utbetalningar.   
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Resultaträkning  Kommunen  Koncernen 

Miljoner kronor Not 2021 2020  2021 2020 
Verksamhetens intäkter 1 357,3 359,3  556,2 547,7 

Verksamhetens kostnader 2 -1 865,7 -1 775,6  -1 985,9 -1 900,1 

Avskrivningar 3 -54,7 -50,8  -117,6 -106,8 

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

Verksamhetens nettokostnader  -1 563,2 -1 467,1  -1 547,2 -1 459,2 
         

Skatteintäkter 5 1 113,8 1 046,8  1 113,8 1 046,8 

Statligt utjämningsbidrag 6 488,6 485,9   488,6 485,9 

Verksamhetens resultat  39,2 65,6  55,2 73,4 
         

Finansiella intäkter 7 4,2 5,2  4,5 2,6 

Finansiella kostnader    8 -2,6 -3,5   -16,7 -16,3 

Resultat efter finansiella poster    40,9 67,2  43,0 59,6 
 

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

Extraordinära kostnader    0,0 0,0  -0,1 0,0 

Bokslutsdispositioner      -0,2  
Skatt  0,0 0,0  3,0 -1,2 
              

Årets resultat     40,9 67,2  45,9 58,4 
 

Kassaflödesanalys Kommunen  Koncernen 

(Miljoner kronor) Not 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 
Den löpande verksamheten         
Årets resultat  40,9 67,2  45,9 58,4 

Justering för avskrivningar  54,7 50,8  117,6 106,8 

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

Medel från verksamheten  103,2 130,7  173,2 183,5 
 

        
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -159,8 24,9  -42,7 -15,5 

Ökning/minskning expl tillgångar  0,9 -7,9  0,9 -7,9 

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -24,3 -11,9  -4,0 40,6 

Ökning/minskning kortfrist placeringar   0,0 111,3   0,0 111,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -79,9 246,0  127,2 311,0 
 

        
Investeringsverksamheten         
Investering i materiella anläggn tillgångar  -72,8 -101,9  -434,9 -385,2 

Försäljning av materiella anläggn tillgångar  0,0 0,4  8,4 30,1 

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

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -72,7 -101,5  -426,5 -354,7 
 

        
Finansieringsverksamheten         
Ökning av långfristiga skulder  10,0 5,4  160,0 210,4 

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 0,0   0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  10,0 5,4  160,0 210,4 
 

        
Årets kassaflöde  -142,6 149,9  -139,3 166,8 

 
        

Likvida medel vid årets/periodens början  223,0 73,0  240,6 73,8 
Likvida medel vid årets/periodens slut  80,3 223,0  101,4 240,6 
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Balansräkning  Kommunen  Koncernen 

(Miljoner kronor) Not 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 
         

Tillgångar         

         
Anläggningstillgångar         
Materiella anläggningstillgångar         

Mark, byggnader, tekniska anläggn. 10 683,3 656,1  2 976,3 2 658,4 

Maskiner och inventarier 11 104,2 107,7  136,4 139,7 

Finansiella anläggningstillgångar 12 268,2 268,3   26,3 26,3 

Summa anläggningstillgångar  1 055,7 1 032,0  3 138,9 2 824,3 
 

        
Omsättningstillgångar         
Förråd 13 2,2 2,4  3,2 3,1 

Fordringar 14 331,5 171,7  219,8 177,1 

Exploateringsmark 15 67,5 68,4  67,5 68,4 

Kortfristiga placeringar 16 0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassa och bank 17 80,3 223,0   101,4 240,6 

Summa omsättningstillgångar  481,5 465,4  391,9 489,1 
 

        

         
SUMMA TILLGÅNGAR  1 537,2 1 497,4  3 530,8 3 313,4 

 

 

 Kommunen  Koncernen 
 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 
Eget kapital, avsättningar och skulder         

 
        

Eget kapital 18        
Årets resultat  40,9 67,2  45,9 58,4 

Resultatutjämningsreserv  91,4 87,0  91,4 87,0 

Övrigt eget kapital   901,8 839,0   980,1 926,0 

Summa eget kapital  1 034,0 993,2  1 117,4 1 071,4 
 

        
Avsättningar         

Avsättningar för pensioner 19 135,2 122,0  135,2 122,0 

Andra avsättningar 20 9,4 9,4   26,0 23,9 

Summa avsättningar  144,6 131,4  161,2 145,9 
 

        
Skulder         

Långfristiga skulder 21 72,0 62,0  1 873,0 1 713,0 

Kortfristiga skulder 22 286,6 310,8   379,1 383,1 

Summa skulder  358,6 372,9  2 252,2 2 096,1 
 

        
SUMMA EGET KAPITAL,         
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 537,2 1 497,4  3 530,8 3 313,3 

 
        

Ansvarsförbindelser         
Borgensengagemang 23 1 720,1 1 587,5  1 793,6 1 661,0 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp         

bland skulderna eller avsättningarna 24 471,0 476,4  471,0 476,4 

Övriga förpliktelser 25 5,5 3,2  5,5 3,2 
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Noter  
Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Försäljningsmedel   8,4 7,4  105,6 7,4 

Taxor och avgifter  159,1 156,1  159,1 148,1 

Hyror och arrenden  3,4 8,4  108,5 110,1 

Statsbidrag  144,5 156,8  144,5 156,8 

Övriga bidrag  3,6 2,1  3,6 2,1 

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

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster  31,2 24,1  26,3 93,3 

Realisationsvinster  4,6 3,7  4,6 3,7 

Övriga verksamhetsintäkter   2,4 0,7   3,9 26,3 

Summa  357,3 359,3  556,2 547,7        
Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Personalkostnader  821,1 785,4  894,8 849,5 

Sociala avgifter  327,0 315,4  350,5 337,1 

Pensionskostnader  94,9 89,6  102,7 92,2 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial  6,0 5,8  58,9 34,0 

Bränsle, energi och vatten  6,3 4,3  67,0 40,7 

Bidrag,transfereringar  48,2 54,1  48,2 54,1 

Entreprenad, köp av verks  287,2 258,2  290,1 258,2 

Lokal- och markhyror  138,9 133,9  17,8 13,9 

Övriga tjänster  37,8 35,3  12,0 14,9 

Nedskrivningar fastigheter  0,9 0,1  0,9 -0,7 

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

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

Övr verksamhetskostn   97,5 93,6   142,8 206,3 

Summa  1 865,7 1 775,6  1 985,9 1 900,1        
Not 3   Avskrivningar (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Anläggningar  33,3 30,2  85,3 79,3 

Inventarier   21,4 20,6   32,3 27,5 

Summa  54,7 50,8  117,6 106,8        
Not 4   Jämförelsestörade poster (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

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

Summa  0,0 0,0  0,0 0,0        
Not 5   Skatteintäkter (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Preliminär utbet kommunalskatt  1 079,8 1 071,5  1 079,8 1 071,5 

Slutavräkning föregående  år  4,3 -6,2  4,3 -6,2 

Preliminär slutavräkning innevarande år   29,7 -18,5   29,7 -18,5 

Summa  1 113,8 1 046,8  1 113,8 1 046,8        
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Not 6  Statligt utjämningsbidrag (mkr)  Kommunen  Koncernen 
 

 2021 2020  2021 2020 
Inkomstutjämning  333,0 328,9  333,0 328,9 

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

Kostnadsutjämning  -7,1 7,4  -7,1 7,4 

Regleringsbidrag/avgift  77,2 26,5  77,2 26,5 

Övriga generella statsbidrag  12,4 56,0  12,4 56,0 

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

   varav statsbidrag stärka välfärden  12,4 6,0  12,4 6,0 

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

Utjämning  LSS  -3,3 1,0  -3,3 1,0 

Kommunal fastighetsavgift   76,4 66,0   76,4 66,0 

Summa  488,6 485,9  488,6 485,9 
       
Not 7   Finansiella intäkter (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Räntor likvida medel  0,0 0,0  0,3 0,2 

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

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

Räntor utlämnade lån   0,8 0,5  0,8 0,5 

Borgensavgift  3,1 2,8  3,1 0,0 

Utdelning aktier och andelar  0,2 0,8  0,2 0,8 

Orealiserade vinster  0,0 0,0  0,0 0,0 

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

Summa  4,2 5,2  4,5 2,6 
       

Not 8   Finansiella kostnader (mkr)  Kommunen  Koncernen 
 

 2021 2020  2021 2020 
Räntor lån  0,0 0,2  2,1 4,9 

Ränteuppräkning pensionsåtaganden  2,1 3,1  2,1 3,1 

Övriga finansiella kostnader   0,5 0,3   12,5 8,4 

Summa  2,6 3,5  16,7 16,3        
Not 9   Justering för ej likviditetspåverkande     
poster (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Avsättningar pension  13,2 12,6  13,2 12,6 

Avsättning avveckling paviljong  0,0 0,0  2,1 2,6 

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

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

Nedskrivn anl tillgångar  0,5 0,1  5,3 2,6 

Omklassificering anlägg.tillg.- omsättningstillg.  -6,1 0,0  -10,9 0,0 

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

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

Summa  7,6 12,7  9,7 18,3 
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Not 10   Mark, byggnader och tekniska   
    

 anläggningar (mkr)  Kommunen  Koncernen 
 

 2021 2020  2021 2020 
Anskaffningsvärde  1 046,0 991,5  3 793,3 3 398,8 

Ackumulerade avskrivningar  -364,5 -331,2  -814,0 -731,4 

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar  1,8 -4,2  -3,0 -9,0 

Utgående bokfört värde  683,3 656,1  2 976,3 2 658,4 
 

    
    

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

Årets: investeringar  54,5 84,3  404,7 346,5 

          försäljningar  0,0 -0,4  -7,5 -30,1 

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

          nedskrivningar/uppskrivningar  -7,6 -0,1  -12,4 -2,6 

          avskrivningar  -33,3 -30,2  -85,3 -79,3 

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

          omklassificering/överföring   13,6 0,0   18,4 3,3 

Utgående bokfört värde  683,3 656,1  2 976,3 2 658,4 
     
Not 11   Maskiner och inventarier (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Anskaffningsvärde  268,7 250,4  338,0 309,1 

Ackumulerade avskrivningar  -164,1 -142,6  -201,1 -169,4 

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar  -0,5 0,0  -0,5 0,0 

Utgående bokfört värde  104,2 107,7  136,4 139,7 
 

    
    

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

Årets: investeringar  18,3 17,6  30,2 38,7 

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

          försäljningar  0,0 0,0  -0,9 0,0 

          avskrivningar  -21,4 -20,6  -32,3 -27,6 

          nedskrivningar  -0,5 0,0  -0,5 0,0 

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

Utgående bokfört värde  104,2 107,7  136,4 139,7        
Not 12   Finansiella anläggningstillgångar (mkr) Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Aktier och andelar     
    

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

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

Kommuninvest ekonomisk förening  20,9 20,9  20,9 20,9 

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 0,0 

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

Delsumma  78,8 78,8  23,7 23,7 

Utlämnade lån  
   

    
Kommuninvest ekonomisk förerning  0,0 0,0  0,0 0,0 

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

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

Summa  268,2 268,3  26,3 26,3        
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Not 13   Förråd, lager (mkr)  Kommunen  Koncernen 
 

 2021 2020  2021 2020 
VVS-lager  0,0 0,0  0,0 0,0 

Bränslelager  0,0 0,0  1,0 0,7 

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

Fordon  1,4 1,4  1,4 1,4 

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

Summa  2,2 2,4  3,2 3,1        
Not 14   Fordringar (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Statsbidrag  2,5 5,4  2,5 5,4 

Kundfordringar  16,3 14,7  15,7 17,5 

Kommunalskatt  29,7 2,6  29,7 2,6 

Kommunal fastighetsavgift  77,8 64,5  77,8 64,5 

Kortfristig utlåning koncernbolag  104,8 3,7  4,5 3,7 

Ersättning för mervärdesskatt  29,2 17,8  29,2 17,8 

Momsjämkningsfordran  0,0 0,0  8,7 13,3 

Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader  68,1 61,8  31,5 40,1 

Övrigt   3,0 1,1   20,3 12,2 

Summa  331,5 171,7  219,8 177,1 
       
Not 15   Exploateringsmark (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Industriområde 
   

 
    

Mellby industriområde etapp 1  6,8 6,4  6,8 6,4 

Mellby industriområde etapp 2  22,2 22,0  22,2 22,0 

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

Handelsplats Ängstorp  0,0 4,5  0,0 4,5 

Nyby industriområde  12,5 20,7  12,5 20,7 

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

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  49,2 61,3  49,2 61,3 

Bostadsområde    
 

    
Örelidsområdet, etapp 2  0,0 0,0  0,0 0,0 

Veinge Äringsvägen  0,1 0,1  0,1 0,1 

Veinge öster  0,1 0,1  0,1 0,1 

Östra Nyby   5,7 5,4  5,7 5,4 

Våxtorp Östra  0,5 0,7  0,5 0,7 

Glänningesjö bostadsområde  0,0 0,0  0,0 0,0 

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

Haga, Skottorp  11,7 0,0  11,7 0,0 

Delsumma   18,3 7,1   18,3 7,1 
Summa  67,5 68,4  67,5 68,4        

Not 16   Kortfrist placeringar (mkr)      
(pensionsförvaltning)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Verkligt värde 
 

   
    

Handelsbanken Fonder  0,0 0,0  0,0 0,0 

Robur Fonder   0,0 0,0   0,0 0,0 

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

  
 

   
       

       

Not 17   Kassa och bank (mkr)  Kommunen  Koncernen 
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 2021 2020  2021 2020 

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

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

Bank   80,3 222,6   101,3 240,3 

Summa  80,3 223,0  101,4 240,6 
         

Not 18   Eget kapital (mkr)         

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

Årets resultat  40,9 67,2  46,0 58,5 

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  1 034,0 993,2  1 117,4 1 071,5 
         

   därav resultatutjämningsreserv  91,4 87,0  91,4 87,0 
   

    
Not 19   Avsättningar för pensioner och   

    
liknande förpliktelser (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Förmånsbestämd/kompletteringspension  95,3 83,0  95,3 83,0 

Pension till efterlevande  2,0 2,3  2,0 2,3 

PA-KL pensioner  10,3 10,0  10,3 10,0 

Särskild avtal/ålderspension  0,2 0,7  0,2 0,7 

Visstidspensioner  1,0 2,1  1,0 2,1 

Summa pensioner  108,8 98,1  108,8 98,1 
Löneskatt   26,4 23,8   26,4 23,8 

Summa avsatt till pensioner   135,2 122,0  135,2 122,0 
 

    
    

Antal visstidsförordnande/visstidspensioner     
    

     Förtroendevalda  2 2  2 2 

     Tjänstemän  0 0  0 0 

         
Avsatt till pensioner    

 
    

Ingående avsättning  122,0 109,4  122,0 109,4 

Nya förpliktelser under året  14,3 13,6  14,3 13,6 

     varav:    
 

    
     Nyintjänad pension  8,2 11,5  8,2 11,5 

     Ränte- och basbeloppsuppräkning      1,7 2,5  1,7 2,5 

     Ändrat livstidsantagande  5,2 0,0  5,2 0,0 

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

     Övrig post  -0,9 -2,2  -0,9 -2,2 

Årets utbetalningar  -3,6 -3,5  -3,6 -3,5 

Förändring av löneskatt   2,6 2,5   2,6 2,5 

Summa avsatt till pensioner  135,2 122,0  135,2 122,0        

Not 20   Andra avsättning (mkr)  Kommunen  Koncernen 
Återställning Ahla deponi  2021 2020  2021 2020 
Ingående avsättning  9,4 9,4  23,9 9,4 

Reglering sluttäckning Ahla deponi etapp 1  0,0 0,0  0,0 0,0 

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

Årets avsättning   0,0 0,0   2,1 0,0 

Delsumma andra avsättningar  9,4 9,4  26,0 9,4 
Avättningen ska täcka kostnaden för den andra     

    
etappen av Ahla deponi.     

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

Upplupen skatteskuld   0,0 0,0   0,0 11,9 

Summa andra avsättningar  9,4 9,4  26,0 23,9 

       
Not 21   Långfristiga skulder (mkr)  Kommunen  Koncernen 
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 2021 2020  2021 2020 

Lån Kommuninvest  0,0 0,0  1 712,0 1 562,0 

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  1 801,0 1 651,0 
     

    

Investeringsbidrag     
    

Ingående investeringsbidrag  6,5 5,5  6,5 5,5 

Erhållna investeringsbidrag under året  2,3 2,9  2,3 2,9 

Upplösta investeringbidrag under året  -0,4 -1,9  -0,4 -1,9 

Delsumma  8,3 6,5  8,3 6,5 
     

    
Anslutningsavgifter VA     

    
Ingående avsättning  55,5 51,1  55,5 51,1 

Årets förutbetalda intäkter  8,1 4,4  8,1 4,4 

Delsumma   63,7 55,5   63,7 55,5 
Summa  72,0 62,0  1 873,0 1 713,0        
Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp     

   
periodiseras över den beräknade nyttjandeperioden   

   
för anläggningstillgångarna (33år).     

          
Not 22  Kortfristiga skulder (mkr)  Kommunen  Koncernen 

 
 2021 2020  2021 2020 

Leverantörsskulder  40,0 37,5  95,2 77,0 

Källskatt  17,4 18,8  19,0 19,7 

Arbetsgivaravgift  20,3 21,6  22,1 22,7 

Mervärdesskatt  0,0 0,0  4,4 0,3 

Semesterskuld  51,1 47,4  56,1 50,9 

Ferielön lärarpersonal  17,4 14,2  17,4 14,2 

Pensionskostn individuell del  33,7 33,3  35,2 33,3 

Löneskatt pensionskostnad individuell del  7,0 8,0  8,2 8,3 

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

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  35,7 27,0  57,5 52,6 

Slutavräkning skatteintäkter  14,2 17,1  14,2 17,1 

Prognos skatteintäkter   0,0 18,5  0,0 18,5 

Överuttag VA-kollektivet  29,5 33,4  29,5 33,4 

Tillfälligt statsbidrag flyktningverksamhet förutbet. 10,6 16,2  10,6 16,2 

Övriga kortfristiga skulder   9,6 11,4   9,8 18,9 

Summa  286,6 310,8  379,1 383,1 
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Not 23 Borgensengagemang (mkr)  Kommunen  Koncernen 
  2021 2020  2021 2020 

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

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

Lån Kommunfastigheter i Laholm AB  820,0 670,0  820,0 670,0 

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

Bostadslån Riksbyggen  0,0 18,1  0,0 18,1 

Lån ideella föreningar  1,5 1,6  1,5 1,6 

Lån lokalägande föreningar  6,6 5,8  6,6 5,8 

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

Summa  1 720,1 1 587,5  1 793,6 1 661,0        
Kommunen har enligt beslut i kommunfullmäktige april 1999, § 41, ingått en solidarisk i borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlem-
mar 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 eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sve-
rige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska före-
ning.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Laholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan note-
ras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar 
till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 840 081 964 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 870 527 857 kronor. 
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Not 24 Pensionsförpliktelser (mkr)  Kommunen  Koncernen 
  2021 2020  2021 2020 

Avsättning för pensioner  135,2 122,0  135,2 122,0 

Ansvarsförbindelser/pensionsförpliktelser  471,0 476,4  471,0 476,4 

Totala pensionsförpliktelser  606,2 598,4  606,2 598,4 

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

Återlånade medel  606,2 598,4  606,2 598,4 

         

Marknadsvärde finansiell placering         

Räntebärande värdepapper  0,0 0,0  0,0 0,0 

Svenska aktier  0,0 0,0  0,0 0,0 

Utländska aktier  0,0 0,0  0,0 0,0 

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

       
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 kom-
plettering av dessa, som antagits av kommunfullmäktige den 28 maj 2013, § 77. 

       

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998  Kommunen  Koncernen 
  2021 2020  2021 2020 

Ingående saldo  383,4 388,6  383,4 388,6 

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

Ränteuppräkning  2,5 2,6  2,5 2,6 

Basbeloppsuppräkning  4,3 9,3  4,3 9,3 

Ändring av försäkringstekniska grunder  11,9 0,0  11,9 0,0 

Pensionsutbetalningar  -22,2 -23,0  -22,2 -23,0 

Övrigt   -0,9 5,9   -0,9 5,9 

Delsumma  379,0 383,4  379,0 383,4 

         
Löneskatt   91,9 93,0   91,9 93,0 

Summa  471,0 476,4  471,0 476,4 

         
Aktualiseringsgrad  99% 99%  99% 99% 

       

Förtroendevalda på heltid och deltid       
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 förtroen-
devalda med dessa villkor uppgick 2021-12-31 till 7 personer 

Not 25 Övriga förpliktelser  Kommunen  Koncernen 
Finansiell leasing - Framtida förplikelser (mkr) 2021 2020  2021 2020 
Fordon         

Inom ett år  2,7 1,9  2,7 1,9 

senare än ett år men inom fem år  2,9 1,3  2,9 1,3 

senare än fem år   0,0 0,0   0,0 0,0 

Summa  5,5 3,2  5,5 3,2 
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Driftredovisning  
 
Allmänt om driftredovisningen 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår resultatet till ett underskott om 37,8 miljoner kronor. 

Motsvarande avvikelse vid budgetuppföljning två 2021 uppgick till budgetunderskott om 41,9 mil-

joner kronor. I tabellen redovisas respektive nämnds nettoresultat.  

 

Nedan redovisas kortfattat respektive nämnds kommenta-

rer och prognos. 

 

Kommunfullmäktige 
Verksamheten består av kostnader för kommunfullmäk-

tige och stöd till de politiska partierna. Under året hade 

fullmäktige nio sammanträden. Coronapandemin har krävt 

ett förändrat arbetssätt för fullmäktige.  

 

Fullmäktige beslutar årligen om ekonomiskt bidrag (parti-

stöd) till de politiska partier som är representerade i full-

mäktige. Under innevarande mandatperiod har elva partier 

representerats i fullmäktige. Partistödet omfattar dels ett 

grundstöd som utges till varje parti, dels ett mandatstöd 

för varje ledamotsplats som partierna har i fullmäktige. 

Grundstödet har under 2021 uppgått till 23 800 kronor och mandatstödet till samma belopp. 

 

Årets ekonomiska utfall ligger under budget med god marginal. Detta beror framför allt på färre 

sammanträden. Kostnaderna för resor och konferenser har dessutom varit minimala. 

 

Kommunstyrelsen 
I årets första prognos förutsågs kommunstyrelsen gå med överskott på 0,5 miljoner kronor. I den 

andra prognosen beräknades överskottet till 0,8 miljoner kronor. Slutligen landade resultatet på +2,2 

miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på att kommunstyrelsen inte betalat någon serviceav-

gift till Region Halland. Dessutom har anslaget för marknadsföring inte använts i stor utsträckning 

p.g.a. att Magasin Laholm och Laholmaren inte blivit utgivna under 2021. Anslagen för markreserv 

och översiktsplanering har inte heller förbrukats fullt ut. Enheterna inom kommunstyrelsens förvalt-

ning har i de flesta fall hållit sin budget med viss marginal. Under 2020 hade vi många vakanser, 

men under 2021 har de varit betydligt färre. Kostnader för deltagande i kurser och konferenser har 

varit låga liksom 2020. Däremot har kostnaderna för hårdvaror och licenser inom IT-enheten ökat 

kraftigt under året. Konsultkostnaderna för vårt HR-system har också ökat. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämndens resultat för 2021 uppgår till 849 tkr. Uppföljning 2 prognostice-

rade -298 tkr. I resultatet ligger kostnader för branden som ägde rum på Campus Laholm i våras 

som belastar resultatet med 685 tkr. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden fördelar nämndens anslag till: 

- KUN Gemensamt och ledning och till de tre olika verksamheterna:  

- Frivilliga skolformer 

- Arbetsmarknad  

- Kultur och fritid. 

 

KUN gemensamt och ledning visar ett underskott om -866 tkr. 

 

Nämnder Miljoner kr 
 

Kommunfullmäktige 0,2  

Kommunstyrelse 2,2  

Kultur- och utvecklings-
nämnd 

0,8 
 

Barn- och ungdoms-
nämnd 

0,7 
 

Socialnämnd -43,7  

Samhällsbyggnads-
nämnd 

1,8 
 

Avfallsverksamhet 0,0  

Va-verksamhet 0,0  

Revision 0,2  

Nettoresultat -37,8  
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Kultur och fritidsverksamheten har ett resultat -407 tkr (uppföljning 2 -1 010 tkr). Stora delar av 

verksamheten finansieras med externa medel vilket inneburit en stor utmaning för verksamhetens 

ekonomi under pandemin. 

 

Verksamheten Frivilliga skolformer visar ett överskott om 970 tkr jämfört med 945 tkr i uppfölj-

ning 2. Största delen av merkostnaden för branden belastar enheter inom denna verksamhet. De fri-

villiga skolformerna är, vuxenutbildning, gymnasieskola och kulturskola. 

 

Verksamheten Arbetsmarknad visar ett överskott om 968 tkr, 170 tkr i uppföljning 2. Inom verk-

samheten ligger vägledning och mottagningsenheten, Jobb Laholm, Jobbcenter och daglig verksam-

het. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämndens totala budgetavvikelse visar ett nettobudgetöverskott om 0,7 miljoner kronor.  

 

Förskoleverksamheten resulterade i ett överskott om 2,4 miljoner kronor.  

 

Skolblocket med grundskola, förskoleklass, fritids och grundsärskola redovisar ett underskott om 

0,8 miljoner kronor.  

 

Utbildningskontor samt politisk verksamhet redovisar ett minus mot budget med 0,9 miljoner kro-

nor. 

 

En stor del av nämndens verksamheter finansieras via skolpeng baserat på vilka volymer respektive 

verksamhet har. Skolpengssystemet har under 2021 gällande förskoleverksamhet och grundskole-

verksamhet har medfört ett överskott om 5,7 miljoner kronor. Volymmässigt har det varit något 

mindre i den kommunala verksamheten och något mer i den externa. 

 

Personalkostnader, exkluderat från förskole och grundskoleenheterna, visar ett minus mot budget 

med 1,9 miljoner kronor. Avvikelser mot budget ses inom BUN kontorets administration, rektorer 

och specialenhet. Överskott mot budget ses inom EFI och elevhälsan. 

 

Skolskjutsar och taxiresor för skolungdomarna har genererat ett överskott om 0,4 miljoner kronor. 

Överskottet är kopplat till lägre faktiska kostnader i form av inställda (tomma) bussar till följd av 

coronapandemin samt lägre antal resor än Hallandstrafikens prognos för Laholm år 2021. Differen-

sen för skolbuss blev för helåret 2021 +2,2 miljoner kronor.  

 

Kostnaderna för taxi blev dyrare för helåret 2021 och avvek jämfört med budget -1,8 miljoner kro-

nor. Orsaken är bland annat sämre möjlighet att samåka, på grund av pandemin samt högre fasta 

kostnader. 

 

Överskott mot budget med 1,1 miljoner kronor ses på barnomsorgsavgifter, där nämnden för andra 

året genomförde en kontroll av att rätt avgift fakturerats. 

 

Elevhälsa samt enheten för flerspråkighet och integration (EFI) visar ett överskott med 1,2 miljoner 

kronor, beror bland annat på vakanser. 

 

Förskole och grundskolenheterna visar på en negativ avvikelse mot budget med 4,9 miljoner kro-

nor. Barn- och ungdomsnämnden har 16 enheter med förskola (Sofiero förskola avvecklades i okto-

ber 2021) samt 14 enheter med grundskola som tar del av den interna förskole- och grundskole-

pengen. För samtliga verksamheter har året definierats av coronapandemin, med mycket extra ar-

bete som följd, både för att hantera den stora sjukfrånvaron och för planering och hantering av 
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kommunikation med vårdnadshavare. Gällande förskoleverksamheten har beläggningen av antalet 

barn varit hög. Antal timmar per barn minskade redan under år 2020 som en effekt av coronapande-

min och har hållit sig på samma nivå under 2021 Förskolenheterna har lyckats hålla nere kostna-

derna och året slutar med ett resultat på +74 tkr. 

 

För skolan (fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola) har covid-

19-situationen varit liknande som den i förskolan. Verksamheterna gör samtidigt totalt ett resultat 

på -4 942 tkr. Under år 2021 har antalet fritidshemselever minskat ytterligare (-1 400 tkr) vilket inte 

har kunnat kompenserats. Elevtappet blev större än planerat och bemanningen i de små fritidshem-

men befann sig redan på låg nivå. Grundskoleverksamheten har många elever som kräver extra stöd 

och på högstadierna har omfattande arbeta fått läggas på att skapa en stabil och trygg studiemiljö. 

Även grundskoleverksamheten har färre elever än budgeterat. Grundskoleverksamheten gick in i 

2021 med en något för hög bemanning samtidigt som elevplanen för höstterminen 2021 var högre 

än för våren. I vissa fall valde verksamheten att behålla lärare inför hösten med resultat att det blev 

en negativ avvikelse under våren. Byten av fyra rektorer har inte underlättat bemanningsplane-

ringen.  

 

Andra delar som avviker negativt från budgeterat är IT-kostnader och ersättning från migrationsver-

ket. Nämnden har däremot kompenserats för sina sjuklönekostnader med 2,4 miljoner kronor vilket 

inte var budgeterat och därmed ger en positiv avvikelse.  

 

Socialnämnden 
Socialnämndens totala budgetunderskott för 2021 landar på -43,7 miljoner kronor.  

 

Äldreomsorgen har under året haft stor påverkan av gällande restriktioner av covid-19 med stor 

sjukfrånvaro. Verksamheten har över året haft stora övertidskostnader samt verkställt semesteravtal 

under sommarmånaderna. Dubbelbemanning, vak, extrabemanning motsvarar 23,7 årsarbetare, 

denna kostnad kompenseras inte till verksamheterna. För att klara ordinarie verksamhet, patientsä-

kerhet, smittspårning, vaccinationer och personalfrånvaro har bemanningssköterskor hyrts in. Bud-

getavvikelse inklusive HSL uppgår till -24,4 miljoner kronor. 

 

Kostnaderna för funktionsstöd LSS/SFB och SOL visar en budgetavvikelse som totalt sett uppgår 

till -2,9 miljoner kronor. Kostnaderna för gruppbostäder har ökat för Fridhemshus samt Örtvägen 

jämfört med tidigare år. Även kostnaderna för särskilt boende socialpsykiatri har ökat på grund av 

fler externa placeringar. Under 2020 och början av 2021 minskade kostnaderna för bland annat dag-

lig verksamhet och ledsagning men allteftersom samhället har börjat återgå till normaltillstånd efter 

covid-19 så har kostnaderna ökat. Barnverksamheten har däremot haft lägre volymer under hela 

2021 jämfört tidigare år på grund av covid-19. Boendestöd och förebyggande verksamhet för funkt-

ionsnedsatta har minskat sedan 2019 men under hösten 2021 har ett nytt träningsboende med boen-

destöd startat och den förebyggande verksamheten bedöms återgå till tidigare nivåer i takt med att 

samhället öppnas upp igen.  

 

Under 2021 har individ och familj en budgetavvikelse med totalt -20,9 miljoner kronor. Institutions-

placeringar för beroende och missbruksproblematik har minskat i jämförelse med föregående år. Ef-

fekterna, med minskade kostnader, släpar något och kommer under 2022. Kostnaderna för familje-

hems- och institutionsplaceringar barn och unga samt våld i nära relationer (VIR) har ökat i jämfö-

relse med föregående år. Fler placeringar, men även ökade dygnskostnader för institutionsplace-

ringar för barn och unga har påverkat. Ekonomiskt bistånd har minskat kostnaden jämfört med 2020 

men avviker negativt från budget. 

 

Under 2021 har integration flykting en budgetavvikelse med -0,6 miljoner kronor. Budgetavvikel-

sen beror på ökade institutionskostnader samt mindre intäkter från migrationsverket än budgeterat. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden bildades den 1 januari 2021. Nämnden redovisar ett resultat om + 1,8 

miljoner kronor.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden omfattar samtliga verksamheter från miljö- och byggnadsnämnden 

samt ett antal enheter och verksamheter som tidigare sorterade under kommunstyrelsens ansvarsom-

råde 

 

Gemensamt och ledning SBN, -0,4 miljoner kronor, avvikelsen beror främst på uppstartskostnader i 

samband med ombildandet till nya samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Byggnadsenheten, -1,1 miljoner kronor, högre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat samt 

lägre intäkter för bygglov. 

 

Miljöenheten, lägre personalkostnader jämfört med budget +1,3 miljoner kronor, avseende främst 

vakanta tjänster. Kalkning av sjöar och vattendrag, -0,2 miljoner kronor. 

 

Färdtjänst, +3,0 miljoner kronor. Överskottet kan härledas till pandemin och därmed färre resor. To-

tala kostnader 2021: 11,6 miljoner kronor. 

 

Driftenheten, -0,8 miljoner kronor. Kostnader för vinterväghållning var högre än på många år, kost-

nader för parker, lekplatser och offentliga toaletter överskred budget medan en del av budget för ka-

pitaltjänstkostnader inte gått åt med anledning av lägre investeringsvolym. Intäkterna från bidrag 

inom verksamheten för enskilda vägar blev något högre än budgeterat. 

 

Mark och exploatering och trafikplanering m.m, +0,5 miljoner kronor. Överskottet beror på perso-

nalvakans under 2021. 

 

Under våren ställde måltidsenheten om till att producera matlådor till de elever som studerade på 

distans. Även om det faktiska antalet portioner blev färre så ökade kostnaden per portion med tanke 

på de kringliggande faktorerna gällande packningsarbetet, förpackningsmaterial och administration 

som matlådorna medförde. Bemanningsläget har under året varit ansträngt under perioder, men tack 

vare att befintlig personal har ställt upp och stöttat varandra så har vikariekostnaderna hållits nere, 

vilket bidragit till årets ekonomiskt positiva resultat. 

 

Transport och fordons resultat 2021 blev ett överskott. Leasingkostnaderna är lägre än budgeterat 

på grund av försenade upphandlingar, vilket skapar visst utrymme jämfört med den internt avtalade 

leasingen. avseende bilpoolen som främst orsakats av pandemin. Beställningarna via centralförrådet 

har ökat, dvs fler och fler börjar beställa varor internt istället för att själv kontakta olika leverantö-

rer. 

 

Räddningstjänst, -0,5 miljoner kronor.  

Avvikelsen beror på ej fullt ut kompenserade kostnader för kapitaltjänst och lokalhyra. 

 

Laholmshems bolagskoncern 
Bolagets resultat 2021 är +5,1 miljoner kronor. 2020 var resultatet -8,7 miljoner kronor.  

 

Bolagskoncernens rörelsekostnader har under året ökat med 6,7 miljoner kronor miljoner kronor 

jämfört med 2020. Ökningen motsvarar 2,7 procent.  

 

Driftkostnaderna har ökat med 13,6 miljoner kronor mellan åren. Avskrivningar och nedskrivningar 

av anläggningstillgångar har ökat med 5,7 miljoner kronor. 
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Koncernens rörelseresultat, resultat innan finansiella poster, var +15,8 miljoner kronor.  Resultat 

efter finansiella poster förbättrades med 5,6 miljoner kronor.  

 

Bolagets anläggningstillgångar uppgår till 2,3 miljarder kronor vilket är en ökning med 286 miljo-

ner kronor. I ökningen ligger Skottorpsskolan och Kobbens 49 lägenheter. Bolagets långfristiga 

skulder uppgår till 2,0 miljarder kronor vilket är en ökning med 150,0 miljoner kronor. Ökningen på 

skulderna är en del av finansieringen av de nya fastigheterna.  

 

Samägt bolag Laholmsbuktens VA AB 
Bolaget ägs till 50 % var av Laholms kommun och Halmstads kommun. 

 

Bolagets personalkostnader har ökat med ca 20 mnkr, vilket till stor del beror på fler medarbetare. 

Nya tjänster som kommit till är bland annat jurist, planerare, kvalitetssamordnare och arbetsmiljö-

konsult. Detta medför ökade personalkostnader, vilket får följden att dessa inte längre behöver kö-

pas externt. 

 

Då bolaget den 1 januari 2021 köpte fordon och maskiner från Halmstads kommun, generar detta i 

en investering på strax över 13 miljoner kronor och 3,7 miljoner kronor i avskrivningar. Investe-

ringar och avskrivningar fanns knappt under föregående år. 

 

För övriga kostnader har det skett en minskning med 8 miljoner kronor, vilket främst kan kopplas 

till minskade va-investeringar, vilka är en driftskostnad i bolaget. År 2021 har generat nästan 342 

miljoner kronor i intäkter, vilka består av ersättning från respektive kommuns va-kollektiv avseende 

va-investeringar och driftskostnader. 

 

Totalt sett är intäkterna och de totala kostnaderna för Laholm lägre än föregående år, vilket främst 

är kopplat till de något lägre va-investeringarna, men framför allt till de lägre kostnaderna på spill-

vattenprocessen än föregående år. Detta på grund av rivning av Hedhuset inte fortsatt i samma ut-

sträckning under 2021. Ökade kostnader ses också på pensionsavsättningarna.  

 

Från och med den 1 januari 2021 fakturerar bolaget anslutningsavgifter och övriga taxerelaterade 

avgifter på uppdrag av Laholms kommun. Anläggningsavgifterna speglar nybyggnationen i kom-

munen och intäkterna är de högsta sedan 2018. Intäkterna från kommunens konsumenter för kon-

sumtionsavgifterna blev 56,7 miljoner kronor vilket är 1,0 miljoner kronor mer än 2020. 
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Driftredovisning 
       

 Utfall Budget- Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget- 
 Netto avvikelse  Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 

Kommunfullmäktige         

Kommunfullmäktige 834 266 1130 905 0 905 225 

Stöd till politisk verksamhet 1 230 0 1230 1 238 0 1 238 -8 

Summa Kommunfullmäktige 2 064 266 2 360 2 142 0 2 142 218 

Därav tilläggsbudgeterat   30      

         

Kommunstyrelse         

Nämnds- och styrelseverksamhet 2 629 723 3 417 3 051 0 3 051 366 

Övrig politisk verksamhet 2 710 -42 2 715 2 468 7 2 461 254 

Överförmynderi 1 985 18 2 000 1 917 0 1 917 83 

Gem administration 59 463 4 743 60 293 65 586 6 622 58 964 1 330 

Kommunförsäkring 1 326 -96 1 330 1 531 0 1 531 -201 

Marknadsföring, varumärke 515 535 1 050 108 0 108 943 

Bredband 1 862 88 1 950 1 755 0 1 755 195 

Kontorsservice 2 007 89 2 144 5 869 4 113 1 756 388 

Medborgarservice 2 084 76 1 917 2 015 111 1 903 14 

Näringslivsfrämjande åtgärder 520 78 511 446 49 397 114 

Lokalförsörjning 701 -701 0 6 060 5 482 578 -578 

Lokaler 7 695 -957 7 369 8 942 607 8 336 -966 

Allmän markreserv 169 570 739 2 275 1 508 767 -28 

Övrig fysisk och teknisk planering 694 -157 705 466 78 388 317 

Summa skattefinansierad verks 84 360 4 966 86 140 102 488 18 577 83 910 2 230 

Därav tilläggsbudgeterat   2 070 
  

   

 
Kultur- o utvecklingsnämnd         

Nämnds- och styrelseverksamhet 757 153 910 724 0 724 186 

Gem administration 11 213 -394 8 820 13 042 2 680 10 362 -1 542 

Destinationsutveckling 785 66 845 843 53 790 55 

Turistverksamhet 1 493 124 1 358 1 662 47 1 616 -258 

Allm fritidsverksamhet 5 747 -1 287 5 015 5 005 10 4 994 21 

Kulturstöd 939 10 934 852 0 852 83 

Allm kulturverksamhet 3 877 -325 3 896 3 923 93 3 830 66 

Museiverksamhet 3 185 -444 3 178 4 688 1 241 3 448 -270 

Bibliotek 11 298 67 11 475 12 079 1 463 10 616 860 

Kulturskola 6 434 -278 6 842 8 423 1 800 6 623 219 

Idrotts- och fritidsanläggningar 15 599 -56 15 809 23 240 6 021 17 219 -1 410 

Fritidsgårdar 5 301 266 5 215 5 378 564 4 814 401 

Gymnasieskola 105 043 2 102 107 559 112 433 6 252 106 181 1 378 

Gymnasiesärskola 11 039 561 11 750 12 327 0 12 327 -577 

Vuxenutbildning 9 994 2 245 10 112 19 043 11 011 8 032 2 080 

SFI 6 259 -18 4 947 7 858 1 247 6 611 -1 664 

Daglig verksamhet 12 795 539 13 604 15 724 2 009 13 715 -111 

Flyktingverksamhet 170 -54 1 869 2 252 360 1 891 -22 

Arbetsmarknadsåtgärder 19 096 624 24 837 34 733 11 251 23 482 1 355 

Summa  
kultur- och utvecklingsnämnd 231 024 3 901 238 975 284 228 46 102 238 126 849 
Därav tilläggsbudgeterat   3 665      
 Utfall Budget- Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget- 
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 Netto avvikelse  Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 

Barn- o ungdomsnämnd          

Nämnds- och styrelseverksamhet 741 179 939 1 088 0 1 088 -149 

Gem administration 7 900 1 089 7 526 8 472 207 8 265 -739 

Barnomsorg 200 739 -3 663 205 502 238 735 32 352 206 383 -881 

Grundskola 319 343 9 384 333 786 373 968 42 650 331 317 2 469 

Grundsärskola 15 289 -2 690 14 202 16 531 2 309 14 223 -21 

Gymnasiesärskola 165 0 327 8 039 7 712 327 0 

Summa Barn- o ungdomsnämnd 544 177 4 299 562 282 646 833 85 230 561 604 678 

Därav tilläggsbudgeterat   9 772 
 

    

 

Socialnämnd         

Nämnds- och styrelseverksamhet 870 136 983 885 0 885 98 

Gem administration 22 312 3 511 42 892 27 944 1 506 26 438 16 454 

Öppen förskola 1 903 267 1 986 2 093 125 1 969 17 

Vård och omsorg, äldreomsorg 286 657 -16 628 271 925 362 368 60 211 302 157 -30 232 

Insatser enligt LSS/LASS 105 091 6 390 107 217 136 150 24 128 112 022 -4 805 

Insatser til funktionsnedsatta 20 505 4 365 18 892 21 213 2 037 19 176 -284 

Individ- och familjeomsorg 62 841 -2 721 61 549 82 256 2 992 79 264 -17 715 

Ekonomiskt bistånd 28 546 -4 668 24 076 29 656 1 553 28 103 -4 027 

Flyktingverksamhet 5 250 -6 727 0 7 460 4 235 3 225 -3 225 

Summa Socialnämnd 533 975 -16 075 529 520 670 024 96 786 573 238 -43 718 

Därav tilläggsbudgeterat   10 635      

 

Samhällsbyggnadsnämnden         

Nämnds- och styrelseverksamhet 729 162 921 846 0 846 75 

Gem administration 10 623 -1 288 20 023 21 461 2 320 19 141 882 

Kostverksamhet 198 2 896 1 289 8 314 7 019 1 295 -6 

Transport/verkstad/förråd -18 625 1 598 17 562 15 954 1 609 -11 

Kalkning 33 29 62 2 183 1 977 207 -145 

Färdtjänst 10 826 2 387 14 613 11 586 0 11 586 3 028 

Gator och vägar 19 707 8 025 30 722 39 792 10 138 29 654 1 068 

Offentlig miljö 12 424 -2 607 9 827 10 919 375 10 544 -717 

Räddningstjänst 23 271 559 22 943 26 459 2 996 23 463 -520 

Fysisk och teknisk planering 1 685 2 605 5 199 17 216 11 015 6 202 -1 003 

Miljö- och hälsoskydd 1 229 -163 1 473 5 454 4 505 949 524 

Alkoholtillstånd 181 -30 86 749 554 195 -109 

Bostadsanpassning 2 395 866 3 331 4 586 0 4 586 -1 255 

Samhällsbyggnadsnämnd 83 283 14 066 112 087 167 127 56 852 110 275 1 812 

Därav tilläggsbudgeterat    3 307       

         

Samhällsbyggnadsnämnden Avfallsverksamhet        

Avfallshantering 0 0 0 40 877 40 877 0 0 

Summa avgiftsfinansierad verks 0  0 40 877 40 877 0 0 

Därav tilläggsbudgeterat         

         

 

 

 
 Utfall Budget- Årsbudget Utfall Utfall Utfall Budget- 

 Netto avvikelse  Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
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 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 
Samhällsbyggnadsnämnden VA-verksamhet        

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 0 60 348 60 348 0 0 

Summa avgiftsfinansierad verks 0 0 0 60 348 60 348 0 0 
         

Summa Samhällsbyggnadsnämn-
den 84 360 4 966 112 087 268 352 158 077 110 275 1 812 

Därav tilläggsbudgeterat   3 307      

 

Revision         

Revision  1 304 72 1476 1 388 90 1 298 178 

Summa Revision 1 304 72 1 476 1 388 90 1 298 178 

Därav tilläggsbudgeterat   20      

         

Summa nämndsredovisning 1 480 187 11 494 1 532 840 1 975 457 404 863 1 570 594 -37 754 

Därav tilläggsbudgeterat    29 499       
         

Gem kostnader/intäkter         

Därav tilläggsbudgeterat         

Pensionskostnader 19 211 -811 16 400 20 519 0 20 519 -4 119 

Avtalsförsäkringar 1 049 -1 049 0 1 075 0 1 075 -1 075 

KS förfogande 3 471 129 300 80 0 80 220 

Gemensamma personalkostnader 137 863 1 000 3 063 0 3 063 -2 063 

Sjuklönekostnad, statsbidrag -9 742 9 742 0 0 1 697 -1 697 1 697 

Realisationsvinster -2 062 2 062 0 0 0 0 0 

Volymökningar 0 2 550 550 1 056 0 1 056 -506 

Nedskrivningar 0 0 0 350 0 350 -350 

Exploatering försäljning 0 0 0 0 4 257 -4 257 4 257 

Övriga gemensamma intäkter/kostna-
der  

-723 723 0 140 4 325 -4 185 4 185 

Reglering blockhyresavtal 0 0 0   0 0 

Kapitalkostnader, internränta -24 150 -1 450 -24 600 -23 198  -23 198 -1 402 

Regl finansiella poster -265 265 0 -230 0 -230 230 

Interna poster 0 0   -57 847 -57 847 0 0 

Summa Gem kostnader/intäkter -13 074 13 024 -6 350 -54 992 -47 568 -7 425 1 075 

Därav tilläggsbudgeterat         

         

Avstämning resultat 1 467 113 24 518 1 526 490 1 920 464 357 295 1 563 169 -36 679 
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Driftredovisning Laholmshems AB bolagskoncern 
  

 
     

  
 

  
Budget- Årsbudget Utfall Utfall   Budget- 

 Resultat avvikelse  Netto Kostnader Intäkter Resultat avvikelse 

 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 
         

Laholmshem AB -7 677 12 092 3 464 145 418 149 578 4 160 -696 

Kommunfastigheter i Laholm AB 251 -49 1250 140 498 141 679 1 181 -69 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm 17 -17 0 687 313 -374 -374 

Summa bolagskoncern -7 409 12 026 4 714 286 603 291 570 4 967 -1 139 
         

Elimineringar bolagskoncern -1 299     144  

         

Summa bolagskoncern inkl elimine-
ringar -8 708     

5 111 
 

      
  

 

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

   
    

  
 

       

 Resultat   2021 2021 Resultat   

 
2020   Kostnader Intäkter 2021   

          

Intäkter från ägarkommun -84 600    72700 -72 700   

Vattenprocess 13 500   12 500  12 500   

Spillvattenprocess 26 200   16 900  16 900   

Dagvattenprocess 1 300   2 100  2 100   

Gemensamma kostnader, administrat-
ion 

8 900   9 300  9 300   

Ägaruppdrag, investeringar 34 700     31 900   31 900     

Summa bolagskoncern 0     72 700 72 700 0   
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Investeringsredovisning 
 
Allmänt om investeringar 
Nettoinvesteringarna av fastigheter, anläggningar, infrastruktur och inventarier under år 2021 upp-

gick till 74,1 miljoner kronor. Det var 35,0 miljoner kronor lägre än år 2020. Budgeten för verksam-

hetsåret 2021 uppgick till 179,6 miljoner kronor, utfallet var således 87,7 miljoner kronor lägre. 

Motsvarande avvikelse 2020 uppgick till 57,4 miljoner kronor. 

 

Enligt budgetutfallsprognos nummer två för 2021 skulle investeringsvolymen uppgå till 114,4 mil-

joner kronor för helåret. Utfallet för helåret är således 40,3 miljoner kronor lägre än senaste progno-

sen. Motsvarande siffra för 2020 var 18,5 miljoner kronor.  

 

De senaste årens stora investeringsvolym beror framförallt på stora projekt inom VA och avfalls-

verksamheten. 

 

Den avgiftsfinansierade verksamheten står för 33,9 

miljoner kronor vilket motsvarar cirka 45,7 procent 

av de totala investeringarna. Motsvarande siffror för 

helåret 2020 var 55,7 miljoner kronor eller cirka 51 

procent. Investeringarna fördelar sig mellan följande 

kategorier: 

 

Genomsnittlig nettoinvestering per år under de senaste 

10 åren har uppgått till 109,9 miljoner kronor. Under 

åren 2012 och 2013 var investeringsvolymen hög be-

roende 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 respek-

tive 67,4 miljoner kronor.  

 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens investeringsbudget är betydligt mindre omfattande sedan samhällsbyggnads-

nämnden tog över en stor del av tidigare verksamheter inför 2021. Den innefattar numera endast IT-

investeringar samt mark och exploatering.  

 

Budget 2021 var 29,9 miljoner kronor. Utfallet blev 8,7 miljoner kronor. 

 

Avvikelsen beror bland annat på att Rådhusets renovering och infrastrukturinvesteringar inte blev 

genomförda under 2021. 5,0 miljoner kronor var avsatt i budget för respektive projekt. Till exploa-

tering av industrier avsattes 10 280 tusen kronor. Utfallet för industriexploateringar blev 822 tusen 

kronor. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
Kultur och utvecklingsnämndens investeringar för 2021 landar på 4,1 miljoner kronor, vilket är 3,4 

miljoner kronor lägre än budgeterat.  

 

Bygglovet för toaletten vid Lugnarohögen har överklagats och LBVA:s upphandling dröjer. Där-

med har investeringen, som det avsatt 1,0 miljoner kronor till, inte kunnat genomföras under 2021.   

 

(mkr) 2021  2020 
VA och avfall 33,9   55,7 
Exploatering 1,4     7,5 
Verksamheter 38,8   45,9 
Summa 74,1 109,1 
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Investering på 1,0 miljoner kronor för nytt offentligt konstverk var planerat till 2021 men har inte 

kunnat genomföras. Investeringen kommer att genomföras under 2022 samt slutföras under 2023. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Utfallet av Barn- och ungdomsnämndens investeringar för 2021 blev 6,8 miljoner kronor, vilket är 

3,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.  

 

Under år 2021 har två stora investeringar skett inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsom-

råde. Om- och tillbyggnad av Skottorpsskolan har genomförts, med invigning av de nya lokalerna 

under hösten. I samband med denna investering har det även genomförts en om- och tillbyggnad av 

Mumindalens förskola i Skottorp. Dessa projekt kommer att fortlöpa under 2022. Av budgeten på 

6,6 miljoner kronor återstår 2,9 miljoner kronor.  

 

Glänningeskolans budget för inventarier var 2019 totalt på 10,0 miljoner kronor. Av dessa återstår 

0,9 miljoner kronor.  

 

Socialnämnden 
Socialnämndens investeringar för 2021 uppgick till 2,5 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kro-

nor lägre än budgeterat.  

 

Nämnden har under året genomfört utbyte av trygghetslarm till en investeringskostnad av 1,0 miljo-

ner kronor. 

 

Under 2022 kommer ett flertal projekt att slutföras som påbörjades under 2021, kvarstående medel 

är 2,0 miljoner kronor. 

 

Upphandling av nytt verksamhetssystem påbörjades under 2021 och kommer att fortsätta under 

2022, avsatta medel uppgår till 0,5 miljoner kronor. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden startade upp i januari 2021 med verksamheter från tidigare miljö- och 

byggnadsnämnden samt verksamheter som tidigare sorterat under kommunstyrelsen. 

 

Nämndens investeringar uppgick totalt till 52,0 miljoner kronor (83,5). Budget 2021 var på 103,4 

miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse med 51,4 miljoner kronor. 

 

Nämndens investeringar fördelar sig till den skattefinansierade verksamheten med 18,1 miljoner 

kronor och till den avgiftsfinansierade verksamheten med 33,9 miljoner kronor. Den avgiftsfinansi-

erade verksamheten fördelar sig med 31,9 miljoner kronor på va-verksamheten och 2,0 miljoner 

kronor på avfallsverksamheten. 

 

Avvikelsen med 51,4 miljoner kronor mot budgeterade medel om 103,4 miljoner kronor beror bland 

annat på förseningar och vakanser på personalsidan. Några av projekten som avviker mot budget är: 
Projekt (miljoner kr) Projekt (miljoner kr) 
Köp av fordon 2,9 Offentlig belysning 1,8 
Räddningstjänst  1,0 GC vägar 4,0 
Pylonskylt Nyby 0,6 Upprustning lekplatser 0,5 
Åtgärd tätort 0,6 Utveckling kusten 6,4 
Växtbäddsrenovering 0,5 Va-verksamheten 19,1 
Investeringsram gata 9,9 Avfall 2,1 

 

Avfallsverksamheten har under de fem senaste åren genomfört investeringar om 96,0 miljoner kro-

nor. Mycket av investeringarna har legat på omställningen till flerfackskärl.  
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På Ahla deponi är belysning inte åtgärdad ännu. Offert har kommit, men arbetet är inte beställt. 

Detta kommer att utföras under 2022. Ny pumpstation för lakvattenhantering (insug) är upphandlad 

men försenad då diskussioner förts om denna pumpstation kunde byggas annorlunda för att även ta 

vattnet under duken. Arbetet kommer att påbörjas i början på 2022. Ombyggnation av befintlig 

pumpstation för lakvattenhantering, där är det mesta av arbetet utfört, men elskåpet är försenat och 

detta arbete kommer att göras klart i början på 2022. Installering av underjordsbehållare kommer ej 

att genomföras.  

 

Utfallet av va-verksamhetens investeringar hamnade på 31,9 miljoner kronor.  

 

Den totala budgeten var 51 miljoner kronor, och utfallet blev 31,9 miljoner kronor. Detta beror på 

vattenproduktion (+4 miljoner kronor) och förseningar gällande upphandling av avhärdningsanlägg-

ningen på Skottorps vattenverk. Gällande huvudledningar (+12,7 miljoner kronor) är den största de-

len kopplat till projekten som berörts av de tidigare oklarheterna kring bolagets försäkringsskydd 

och till viss del resursbrist. Exploatering bostäder har ett budgetunderskott (-4,7 miljoner kronor), 

vilket beror på att exploateringen i Våxtorp inte var med i budgetplaneringen. Gällande förnyelse av 

befintligt ledningsnät har ett underskott (-4,4 miljoner kronor) uppstått, vilket främst är kopplat till 

att projektet etapp 3 av dricks-, spill-, och dagvattenledningar från Lagan till Lantmännen blev dy-

rare än planerat. Gällande utbyggnad av dagvatten är budgetavvikelsen (+4 miljoner kronor) och det 

är kopplat till att dagvatten i kustområdet inte kan byggas ut som planerat, på grund av markrätts-

liga frågor avseende huvudmannaskap för allmän platsmark. 

 

Investeringar i Laholmshem AB:s bolagskoncern 
Bolagskoncernen består idag av tre olika bolag. Laholmshems AB är moderbolag, Kommunfastig-

heter i Laholm AB och Fastighets AB Klarabäck i Laholm är båda dotterbolag till Laholmshems 

AB. 

 

Laholmshem färdigställde under 2021 ungdomsbostäder i Våxtorp, slutkostnad 15,1 miljoner kro-

nor, 0,6 miljoner kronor mer än budget. Till sommaren 2022 är 16 lägenheter på Idrottsgatan i 

Våxtorp färdigställda. Beräknad slutkostnad 37,0 miljoner kronor, ingen avvikelse mot budget. Tolv 

marklägenheter i Knäred blir färdiga under våren 2022, beräknad slutkostnad 23,5 miljoner kronor, 

1,5 miljoner kronor mindre än budget. Andra pågående projekt är Slättvägen i Våxtorp beräknad 

slutkostnad 31,0 miljoner kronor och renovering av tre hyreshus på Altonaområdet i Laholm, beräk-

nad slutkostnad 115,0 miljoner kronor. 

 

Under 2021 har Kommunfastigheter färdigställt nybyggnationen av Nya Skottorpsskolan och för-

skolan Mumindalen. Slutbesiktning genomfördes i oktober 2021 och inflyttning påbörjas i novem-

ber för skolan och hela byggnaden var ianspråktagen kring nyår. Skolan har byggts framgångsrikt 

intill pågående skolverksamhet och omfattar cirka 5500kvm i 2 plan. Hittills nedlagda kostnader är 

144,0 mkr med en beräknad slutkostnad 158,0 mkr vilket är 6,0 mkr mindre än budgeterat. Glän-

ningesjö förskola i Laholm har byggts ut med två nya avdelningar, utökade administrativa lokaler, 

ny ventilation och nytt värmesystem. Slutkostnad 29,1 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor 

mer än budgeterat. Andra projekt som pågår är ombyggnad av Polishuset, 23,4 miljoner kronor och 

Vallbergaskolan, renovering, 13,0 miljoner kronor.  Utöver detta jobbar bolaget med diverse förstu-

dier kring bland annat förskolor i Våxtorp, Knäred och Östra Nyby. 

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm hade inflyttning den 1 december 2021 i nya fastigheten Kobben 

med 49 lägenheter. Hittills nedlagda kostnader är 102,9 miljoner kronor, beräknad slutkostnad 

108,0 miljoner kronor vilket är 3,0 miljoner kronor mer än budgeterat. 
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Exploateringsredovisning 
 

Allmänt om Exploateringsverksamheten 
Kommunens exploateringsverksamheten är en viktig faktor i kommunens samhällsplanering och 

utveckling. Exploateringsverksamheten bedrivs inom två områden, verksamhetsområden och bo-

stadsområden. 

 

Genom en lyckad exploateringsverksamhet möjliggör kommunen för fler företagsetableringar som 

är ett av kommunfullmäktiges uppsatta mål. På senare år har kommunen haft en stor efterfrågan på 

verksamhetsmark. Framöver bedöms efterfrågan fortsatt vara stor på såväl verksamhetsmark som 

bostadstomter. 

 

Exploateringsekonomi 
Exploateringsverksamheten är svåra att hantera ekonomiskt. Både utifrån regelverk och lagstiftning 

men framförallt utifrån att processen med att tillskapa mark är komplicerat. Att budgetera och pro-

gnostisera för exploateringens investeringsbehov samt vilken resultatpåverkan verksamheten får un-

der ett innevarande år är komplext.  

 

Orsaken till detta är rad olika osäkertsfaktorer som exempelvis risk för överklagande till olika in-

stanser i planprocessen, upphandling av markentreprenader samt att det alltid finns en osäkerhet 

kring markförhållande på önskade området. Även konjunktur och efterfrågan när väl marken finns 

tillgänglig för byggnation är ibland svår att förutse. 

 

Expolateringsverksamheten har under 2021 omsatt 1 358 tusen kronor netto. Försäljning av verk-

samhetsmark har skett med 928 tusen kronor vilket avser en försäljning på Nyby verksamhetsom-

råde till Laholms Fjärrvärme AB. Försäljning av tomtmark har skett på Våxtorps bostadsområde 

med 6 tomter till ett värde om 900 tusen kronor och fyra tomter på Ysby bostadsområde till ett 

värde om 652 tusen kronor.  

 

För att iordningsställa mark för försäljning samt iordningsställa anläggningarna på allmän platsmark 

har det investerats 3 838 tusen kronor under 2021. Största delen för bostadsområden har kostnads-

förts till Våxtorps nya tomter med 2 663 tusen kronor. För verksamhetsområde är det i iordningstäl-

lande av Mellby verksamhetsområde där det kostnadsförts mest med 531 tusen kronor. 

 

Resultat och balanseffekter på 2021 års räkenskaper 
Exploateringsverksamheten 2021 har medfört en resultatpåverkan för försäljningar på verksamhets-

området Nyby med 3 504 tusen kronor och för försäljningar på bostadsområdet i Våxtorp med 754 

tusen kronor. För Nyby inkluderas försäljningar som gjorde under 2020. Således har exploaterings-

verksamheten genererat en resultateffekt om 4 258 tusen kronor för 2021, ett överskott från exploa-

teringsverksamhetens omsättningstillgångar. Överskottet har reducerat värdet på omsättningstill-

gångarna i kommunens balansräkning. 

 

I samband med bokslut 2021 har också 11 018 tusen kronor aktiverats till anläggningstillgångar på 

balansräkningen för i iordningställande av allmän platsmark på Nyby verksamhetsområde. Störst 

del om 5 157 tusen kronor har aktiverats för att skapa gatorna på området. I bokslutet har även 

2 686 tusen kronor aktiverats till balansräkningen för tillskapande av anläggningar på allmän plats-

mark vid Våxtorps bostadsområde. Även här är den största delen kopplad till gatornas uppförande 

med 2 060 tusen kronor. 

 

Under 2021 har tillgången för tidigare planerade Handelsplats Ängstorp plockat bort utifrån att det 

inte blev någon detaljplan. 4 125 tusen kronor har återförts till markreserv. 99 tusen kronor har skri-

vits ner avseende nedlagda kostnader för dagvatten. 251 tusen kronor har skrivits ned på värdet för 
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marken utifrån ny värdering i samband med att tillgången överflyttats från exploateringsverksamhet 

till allmän markreserv. Under 2021 har värde från markreserven flyttats över till exploateringsverk-

samheten avseende bostadsområdet Haga i östra Skottorp med hela 11 677 tusen kronor. 

 

Totalt uppgår exploateringsomsättningstillgångarna i kommunens balansräkning till 67 469 tusen 

kronor. Verksamhetsområden är bokförda till 49 207 tusen kronor och bostadsområden till 18 262 

tusen kronor. 

 

Exploateringsredovisning balansräkning    

Exploateringsområden, tkr Ingående  Aktiverade  Såld mark/ Nedskrv. Överflytt Över-
skott Utgående 

 
Balans Kostnader tomter Omklass. anlägg. till RR Balans 

 
2021 

    
 

2021 

Verksamhetsområden       
 

  

Mellby etapp 1 6 444 398   
 

 
6 842 

Mellby etapp 2 22 049 133   
 

 
22 182 

Mellbystrands centrum 7 609 97   
 

 
7 706 

Handelsplatsen Ängstorp 4 475 
  -4 475 

 
 

0 

Nyby verksamhetsområde 20 712 194 -928  
-11 019 3 504 12 463 

Veinge verksamhetsområde 14 
   

 
 

14 

Delsumma 61 303 822 -928 -4 475 -11 019 3 504 49 207 
      

   
Bostadsområden      

 
  

Veinge Äringsvägen 122     
 

122 

Veinge öster 113     
 

113 

Ysby 733  -652   
 

81 

Östra Nyby etapp 1 5 368 353    
 

5 721 

Våxtorp östra 680 2 663 -900  -2 686 754 511 

Haga bostadsområde 37   11 677  
 

11 714 

Delsumma 7 053 3 016 -1 552 11 677 -2 686 754 18 262 
      

   
Summa exploatering 68 356 3 838 -2 480 7 202 -13 705 4 258 67 469 

        

Handelsplats, 4 125 tkr omklassificerad till markreserv, nedskrivning om 350 tkr.     
        

Exploateringsredovisning- investeringsverksamhet    

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

 
Nettoinvest- 2021 föreg. år till anslag 2021 2021 avvikelse 

 
eringar 2019  

       

Kommunstyrelsen         

Exploateringsverksamhet         

Exploatering verksamhetsomr. (inkomst) -6987 -9 800  
 -9 800 -928 -8 872 

Exploatering verksamhetsomr. (utgift) 13559 10 280  
 10 280 822 9 458 

Exploatering bostadsomr. (inkomst) -487 -760 
 

 -760 -1 552 792 

Exploatering bostadsomr. (utgift) 1425 6 830     6 830 3 016 3 814 

Delsumma 7 510 6 550 0 0 6 550 1 358 5 192 
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Resultat- och balansräkning avfallsverksamhet  
(Miljoner kronor) Not 2021  2020 
Verksamhetens intäkter 1 40,9  36,9 

Verksamhetens kostnader 2 -32,4  -29,4 

Avskrivningar 3 -7,1   -6,4 

Verksamhetens nettokostnader  1,3  1,1 
      

Finansiella kostnader    4 -1,3   -1,2 
 

     

Årets resultat     0,0  0,0      
Balansräkning Not 2021-12-31  2020-12-31 
Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 54,4  54,6 

Inventarier och maskiner 6 33,9   38,7 

Summa anläggningstillgångar  88,3  93,3 
 

     
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 7 6,9  7,4 

Fordran avfallskollektivet 8 3,8   2,3 

Summa omsättningstillgångar  10,7  9,6 
 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  99,0  103,0      
Eget kapital, avsättningar och skulder  2021-12-31  2020-12-31 

 
     

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 83,9  89,5 

Kortfristiga skulder 11 5,7   4,1 

Summa skulder och avsättningar  99,0  103,0 
 

     
SUMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  99,0  103,0 
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Noter avfallsverksamhet      

Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)  2021  2020  

Renhållningsavgifter  31,7  29,4  

Tippavgifter  1,7  1,3  

Slamtömningsavgifter  3,0  3,0  

Övriga intäkter  4,4  3,2  

Underuttag/överuttag   0,0   0,0  

Summa  40,9  36,9  
      

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)  2021  2020  

Personalkostnader inkl arbetgivaravg. och pension  4,4  4,2  

Entreprenader, köp av verksamhet  24,4  24,7  

Övriga tjänster  0,6  0,4  

Övriga verksamhetskostnader  3,6  3,1  

Marknadsföring/reklam  0,0  0,0  

Förvaltningsersättning  1,0  1,2  

Avsättning deponi. Sluttäckning  0,0  0,0  

Underuttag/överuttag   -1,5   -4,3  

Summa  32,4  29,4  

 
 

    

Not 3   Avskrivningar (mkr)  2021  2020  

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar  2,2  1,7  

Avskrivningar inventarier och maskiner   4,8   4,8  

Summa  7,1  6,4  

 
 

    

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)  2021  2020  

Internränta-räntesats  1,5%  1,5%  

Internränta   1,3   1,2  

Summa  1,3  1,2  

    
 

 

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr) 2021  2020  

Ingående värde  54,6  38,3  

Anskaffning  2,0  18,0  

Försäljning  0,0  0,0  

Avskrivningar   -2,2   -1,7  

Summa  54,4  54,6  

 
      

Acumulerat anskaffningsvärde  71,9  69,9  

Ack avskrivningar  -17,5  -15,2  

Ack nedskrivningar   0,0   0,0  

Summa  54,4  54,6  

     
 

      

      

Not 6 Inventarier och maskiner (mkr)  2021  2020  

Ingående värde  38,7  42,9  

127



 

Anskaffning  0,0  0,6  

Försäljning  0,0  0,0  

Avskrivningar   -4,8   -4,8  

Summa  33,9  38,7  

 
      

Acumulerat anskaffningsvärde  47,9  47,9  

Ack avskrivningar  -14,0  -9,2  

Ack nedskrivningar   0,0   0,0  

Summa  33,9  38,7  

     
 

      

Not 7 Kundfordringar  2021  2020  

Kundfordringar   6,9   7,4  

Summa  6,9  7,4  

  
   

 

    
 

 

Not 8 Fordran avfallskollektiv  2021  2020  

Underuttag avfallskollektivet   3,8   2,3  

Summa  3,8  2,3  

     
 

  
   

 

Not 9 Avsättning deponi  2021  2020  

Ingående avsättning  9,4  9,4  

Årets avsättning   0   0  

Summa  9,4  9,4  

 
   

  

  
   

 

Not 10 Avräkning mot kommunen  2021  2020  

Skuld mot kommunen för täcka kapitalunderskott   83,9   89,5  

Summa  83,9  89,5  

 
   

  

  
   

 

Not 11 Kortfristiga skulder  2021  2020  

Källskatt  0,1 
 0,1  

Arbetsgivaravgifter  0,1 
 0,1  

Pensioner, tjänstepension  0,1 
 0,1  

Löneskatt, tjänstepension   0,0 
 0,1  

Semesterlöneskuld  0,3  0,3  

Överuttag avfallskollektivet  0,0  0,0  

Leverantörsskulder  1,5  1,4  

Upplupna kostnader   3,7   2,1  

Summa  5,7  4,1  
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Resultat- och balansräkning VA-verksamhet  
 

(Miljoner kronor) Not 2020  2019 

      
Verksamhetens intäkter 1 60,3  58,6 

Verksamhetens kostnader 2 -38,8  -38,8 

Avskrivningar 3 -16,4   -15,1 

Verksamhetens nettokostnader  5,1  4,8 
  

    
Finansiella kostnader    4 -5,1   -4,8 

 
     

Årets resultat     0,0  0,0 

     

     

     

     

     

Balansräkning Not 2020-12-31  2019-12-31 

      
Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 5 362,6   347,1 

Summa anläggningstillgångar  362,6  347,1 
 
     

Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 6 8,0  6,6 

Avräkningsfordran LBVA 7 0,0   0,9 

Summa omsättningstillgångar  8,0  7,5 
 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  370,6  354,6 
 
    

 
    

 
    

Eget kapital, avsättningar och skulder  2020-12-31  2019-12-31 
 

     
Eget kapital  0,0  0,0 

varav årets resultat  0,0  0,0 
 
     

Skulder      
Avräkning mot kommunen 7 272,8  265,6 

Förutbetald anslutningsavgift 8 63,7  55,5 

Kortfristiga skulder 9 34,1   33,4 

Summa skulder  370,6  354,6 
 
     

SUMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  370,6  354,6 
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Noter VA-verksamhet      

Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)  2021  2020  

Brukningsavgifter  56,7  55,7  

Överuttag VA-kollektivet  0,0  0,0  

Anslutningsavgifter  11,8  7,3  

Periodisering av anslutningsavgifter  -8,1  -4,4  

Övriga intäkter   0,0   0,0  

Summa  60,3  58,6  

    
 

 

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)  2021  2020  

Personalkostnader  0,3  0,3  

Anläggnings- och underhållsmaterial  0,0  0,0  

Entreprenad, köp av verks  41,2  40,5  

Övriga kostnader  1,2  1,4  

Underuttag VA kollektivet 2020   -3,9   -3,5  

Summa  38,8  38,8  

 
 

    

Not 3   Avskrivningar (mkr)  2021  2020  

Anläggningar   16,4   15,1  

Summa  16,4  15,1  

 
 

    

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  2021  2020  

Internränta %  1,5%  1,5%  

Internränta (mkr)   5,1   4,8  

Summa  5,1  4,8  
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Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr) 2021  2020 
Ingående värde  347,1  325,1 

Anskaffning  31,9  37,2 

Försäljning  0,0  0,0 

Avskrivningar/nedskrivning   -16,4   -15,2 

Summa  362,6  347,1 

      
 

     

Acumulerat anskaffningsvärde  537,9  506,0 

Ack avskrivningar  -172,7  -156,3 

Ack nedskrivningar   -2,6   -2,6 

Summa  362,6  347,1 

     
    

 

Not 6 Kundfordringar  2021  2020 
Anläggningsavgift  2,1   

Halmstad energi och Miljö (HEM)   6,0   6,6 

Summa  8,0  6,6 
 

 
   

  
   

Not 7 Avräkningsfordran LBVA  2021  2020 
LBVA   0,0   0,9 

Summa  0,0  0,9 
  

   
  

   
Not 8 Avräkningsskuld mot kommunen  2021  2020 
Avräkning kommunen för att täcka kapitalunderskott   272,8   265,6 

Summa  272,8  265,6 

     
  

   
Not 8 Förutbetalda anläggningsavgifter  2021  2020 
Ingående avsättning  55,5  51,1 

Årets avsättning   8,1   4,4 

Delsumma  63,7  55,5 
 

   
 

Not 9 Kortfristiga skulder  
   

Från och med 2013 redovisas överuttag av brukar-  
   

avgifterna som en kortfristig skuld  
   

 
 2021  2020 

Ingående överuttag VA-kollektivet  33,4  36,9 

Årets överuttag VA-kollektivet  -3,9  -3,5 

Leverantörsskulder   4,6   0,0 

Summa  34,1  33,4 

  

131



 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och 

verk-samhetsformer samt ansvarsfrihet för nämnderna. 

 

Fullmäktige har två ordinarie beredningar, arvodesberedningen och valberedningen. Fullmäktige 

har 41 direktvalda ledamöter. Mandatfördelningen mellan partierna för innevarande valperiod är 

följande: 

 
     

 Socialdemokraterna 8 Kristdemokraterna 2 
 Centerpartiet 7 Liberalerna 2 
 Moderaterna 7 Medborgerlig samling 2 
 Sverigedemokraterna 7 Miljöpartiet 1 
 Laholmspartiet 3 Trygghetspartiet 1 
   Vänsterpartiet 1 
     

 

Årets verksamhet 
Fullmäktige har under året haft åtta sammanträden. Under majoriteten av sammanträdena har leda-

möterna deltagit på distans till följd av pandemin. 

 

Bland fullmäktiges viktigare ärenden under året finns, förutom beslut om budget och ansvarspröv-

ning av nämndernas verksamhet, bland annat: 

- Detaljplan för Bocken 10, 11 och 12 som möjliggör för centrumverksamheter och bostäder i 

Laholms tätort. 

- Detaljplan för del av Mellby 23:4, Mellby industriområde etapp 2 och 3. 

- Avveckling föreningen Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon i Laholm samt 

försäljning av fastigheten till Kommunfastigheter i Laholm AB. 

- Antagande av detaljplan för Östra Nyby som möjliggör ca 250 nya bostadslägenheter. 

 

Fullmäktige beslutar årligen om ekonomiskt bidrag (partistöd) till de politiska partier som är repre-

senterade i fullmäktige. Under innevarande mandatperioden har elva partier representation i full-

mäktige. Partistödet omfattar dels ett grundstöd som utges till varje parti, dels ett mandatstöd för 

varje ledamotsplats som partierna har i fullmäktige. Grundstödet har under 2021 uppgått till 23 800 

kronor och mandatstödet till samma belopp. 

 

Ekonomiskt utfall 
Det ekonomiska utfallet för 2021 ligger under budget med god marginal. Detta beror framför allt på 

färre sammanträden. Kostnaderna för resor och konferenser har dessutom varit minimala. 

 

  

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter 0 0 

Kostnader 2 064 2 142 

Nettokostnad 2 064 2 142 
   

Årsbudget, netto 2 330 2 360 
   

Avvikelse +266 +218 
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Kommunstyrelsen 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter 70 407 18 578 

Kostnader 220 246 102 488 

Nettokostnad 149 839 83 910 

Årsbudget, netto 164 720  86 140 

Avvikelse +14 881 +2 230 
   

Investeringar (tkr)   

Nettoinvestering 44 774 8 657 

Årsbudget, netto 79 770 29 925 
Avvikelse +34 996 +21 268 

 

Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och förbereder 

ärenden till kommunfullmäktig. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar 

för att genomföra kommunfullmäktiges beslut. I kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår an-

svar för enheterna i kommunstyrelsens förvaltning  

 

Årets verksamhet 
Under 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett antal organisationsförändringar. Från och med 

den 1 januari 2021 är nu varje nämnd egen anställningsmyndighet. Från och med den 1 januari 2021 

flyttades ansvaret för drift, kost, räddningstjänst, avfallshantering med mera från kommunstyrelsen 

till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen fick därmed en mer renodlad roll. Kommunsty-

relsen har därmed kunnat fokusera på lednings- och uppföljningsuppdraget samt uppsiktsplikten.  

 

Kommunstyrelsen har under 2021 utvecklat och systematiserat arbetet med uppsiktsplikten. Styrel-

sen har beslutat om en ansvarsfördelning mellan kommunråden. På varje sammanträde fanns upp-

siktsplikten på dagordningen där aktuella frågor har kunnat följas. Under året har till exempel kul-

tur- och utvecklingsnämnden redovisat arbetet med gymnasieskolan, barn- och ungdomsnämnden 

har redogjort för nämndens måluppfyllelse och arbete med kontinuitet bland första linjens chefer. 

Laholmsbuktens VA AB har redovisat pågående projekt och samhällsbyggnadsnämnden beskrivit 

arbetet med gatubelysning och enskilda vägar. 

 

Under året har kommunstyrelsen tagit fram riktlinjer för kommunens lokalförsörjning som antagits 

av kommunfullmäktige i september. Kommunstyrelsens förvaltning har även stöttat nämndernas 

arbete med lokalbehovsplaner och funktionsprogram för verksamhetslokaler. Därmed har kommun-

styrelsen lagt grunden för en effektiv och långsiktig lokalförsörjning. 

 

För att möjliggöra framtida förtätning av Laholms stad förvärvades fastigheten Bromsen 7 i början 

av året. Kommunstyrelsen har godkänt reservationsavtal för 12 000 m2 för tillverkningsindustri på 

Nyby verksamhetsområde och ett reservationsavtal som omfattar 20 000 m2 för åkeriverksamhet på 

Mellby verksamhetsområde 

 

Ekonomiskt utfall 
I årets första prognos förutsågs kommunstyrelsen gå med överskott på 0,5 mkr. I den andra progno-

sen beräknades överskottet till 0,8 mkr. Slutligen landade resultatet på 2,2 mkr. 

Överskottet beror till stor del på att kommunstyrelsen inte betalat någon serviceavgift till Region 

Halland. Dessutom har anslaget för marknadsföring inte använts i stor utsträckning p.g.a. att Maga-

sin Laholm och Laholmaren inte blivit utgivna under 2021. Anslagen för markreserv och översikts-

planering har inte heller förbrukats fullt ut. 
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Enheterna inom kommunstyrelsens förvaltning har i de flesta fall hållit sin budget med viss margi-

nal. Under 2020 hade kommunstyrelsen många vakanser, men under 2021 har de varit betydligt 

färre. Kostnader för deltagande i kurser och konferenser har varit låga liksom 2020. Däremot har 

kostnaderna för hårdvaror och licenser inom IT-enheten har ökat kraftigt under året. Konsultkostna-

derna för vårt HR-system har också ökat. 

 

Framtiden 
Den 11 september 2022 öppnar vallokalerna. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att behöva 

lägga ner en betydande arbetsinsats för att på uppdrag av valnämnden se till att valet kan genomfö-

ras tryggt och säkert i kommunen. Efter valet kommer olika utbildningsinsatser för förtroendevalda 

att behöva genomföras och de förtroendevaldas iPads ska bytas ut. Valets utgång kommer så klart 

även att påverka kommunens framtid. Vad kommer det nyvalda fullmäktige vilja? Kommer valet 

innebära stora eller små förändring i förhållande till nuvarande mandatperiod? 

 

Sedan 2015 har kommunens befolkning ökat med ca 360 invånare per år. Även för 2021 pekar de 

preliminära siffrorna på en liknande befolkningsökning. Det är i ett historiskt perspektiv en väldigt 

hög befolkningstillväxt för Laholms del. Det finns en efterfrågan på mark för bostäder i nästan hela 

kommunen, såväl för flerbostadshus som för småhus. Det finns därmed inget som tyder på att be-

folkningstillväxten kommer att avta. Kommunen lider av vad som närmast kan beskrivas som växt-

värk. 

 

Detta ställer krav på kommunen att planera hållbart för bostadsbyggnation, företagsetablering, tek-

nisk infrastruktur, grönområden och kommunal service i form av förskolor, skolor, äldreboende 

m.m. 

 

Kraven på kommunen gäller inte bara den fysiska planeringen. Kommunen står inför stora rekryte-

ringsutmaningar. I Sverige förväntas antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, att öka 

med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 under samma period tillkommer 340 000 pensionsav-

gångar. Nära hälften av ökningen bedöms ske inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldre-

omsorgen. Antalet studenter inom de 15 största bristyrkena i offentlig sektor behöver öka med 

9 000 individer per år under perioden 2023-2035. Nybörjarbehovet motsvarar 62 procent av alla 

som slutförde gymnasieskolan med grundläggande behörighet till universitetsstudier våren 20181.   

 

Vi lever längre och är friskare längre upp i åldrarna. I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen 

över 60 år men i Laholm är närmare en tredjedel över 60 år. Det innebär att Laholms kommun har 

en extra stor utmaning vad gäller rekrytering till välfärden. 

 

  

 
1 https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/vagval-for-framtiden-4.html 
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Barn- och ungdomsnämnden 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 

Intäkter 72 857 85 229 

Kostnader 617 033 646 833 

Nettokostnad 544 176 561 604 

Årsbudget, netto 548 475 562 282 

Avvikelse +4 299 +678 
   

Investeringar (tkr)   

Nettoinvestering 2 031 6 779 

Årsbudget, netto 4 700 10 620 
Avvikelse +2 699 +3 841 

 
Verksamhetsområde 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde omfattas av följande:   

1. Kommunens uppgifter inom skolväsendet som huvudman för förskola, förskoleklass, grund-

skola och grundsärskola samt fritidshem, 

2. Annan pedagogisk verksamhet   

3. Prövning av ärenden om godkännande av enskild som huvudman för förskola och i vissa fall 

för fritidshem.   

4. Tillsyn över fristående förskolor och fritidshem samt över bidragsberättigad pedagogisk om-

sorg. 

 

Årets verksamhet 
 

Coronapandemin   

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 övergick undervisningen för årskurs 7–

9 till fjärrundervisning i början av året. Därefter bedrevs en kombination av fjärr- och närundervis-

ning under större delen av vårterminen. Generellt har pandemin inneburit ett större fokus på kris-

hantering vilket har varit resurskrävande och medfört att andra planerade processer har fått stå till-

baka. Verksamheterna har periodvis haft svårt med personalbemanning vilket inneburit att tillsyn 

och omsorg har blivit prioriterat framför det målstyrda läroplansuppdraget.  

 

Barn- och elevhälsoarbetet   

Under året har det med stöd av statsbidrag möjliggjorts satsning av specialpedagogisk kompetens. I 

kombination med organisatoriska förändringar har detta medfört en förstärkning av det lokala elev-

hälsoarbetet på skolan. Det har skett en tydlig förflyttning där rektor numera utvecklar och leder 

skolans elevhälsoarbete. Barn och ungas psykiska hälsa har försämrats under pandemin. Pandemins 

konsekvenser har dessutom påverkat skolornas främjande och förebyggande elevhälsoarbete nega-

tivt. Under 2021 har nämnden haft vakanser av både skolsköterskor och kuratorer vilket även det 

påverkar skolornas möjligheter för främjande arbete. År 2022 har barn- och ungdomsnämnden er-

hållit 1,7 miljoner vilka avser att förstärka förebyggande trygghetsåtgärder på kommunens skolor 

för årskurs 7-9. 

 

Skolverkets projekt  

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden deltog i Skolverkets projekt 

”Riktade insatser kring nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning”. Projektet har sitt 

ursprung i regeringens uppdrag till Skolverket i syfte att stärka utbildningens kvalitet för barn och 

elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Kommunen har erhållit projektme-

del på drygt 11 miljoner för att genomföra beslutade åtgärder.  
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Samverkan  

Det gemensamma uppdraget från barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämn-

den med syfte att öka måluppfyllelsen och samverkan mellan nämnderna har fortsatt under år 

2021. Nämnderna har fått kontinuerlig återkoppling av uppdraget utifrån processgruppernas arbete, 

bland annat med implementering av en ny rutin för övergång mellan åkrskurs 9 och gymnasiet.  

 

Kunskapsresultat  

Läsåret 2020/2021 visade 86 procent av eleverna godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1. 

Med anledning av pandemin genomfördes inga nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Andel elever 

som var godkända i alla ämnen i årskurs 6 var 69,5 procent. Andel elever i årskurs 9 som var behö-

riga till yrkesprogram var 83 procent. Det genomsnittliga meritvärdet var 218,2. Detta är en förbätt-

ring jämfört med tidigare läsår. Det är emellertid stora skillnader mellan grundskolorna i kommu-

nen. Det är också stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat, där flickor generellt presterar 

bättre än pojkar. Uppföljning av höstterminens betygsstatistik för den elevgrupp som går i årskurs 9 

under 2021/2022 visar ett lägre resultat bland flickorna jämfört med 2020/2021. Detta följs noga på 

huvudmannanivå i dialog med rektorerna.  

 

Ekonomiskt utfall 
Totalt sett visar barn- och ungdomsnämnden ett resultat om +678 tkr för år 2021.Resultat hänför sig 

till ökade intäkter om ca 11,3 mkr, i form av flera statsbidrag, däribland Skolmiljarden samt Skol-

verksprojektet Riktade insatser. Även en sjuklönekompensation för covid-19, samt en kreditering av 

skolskjutskostnader ingår i de ökade intäkterna.  

 

Kostnadsmässigt har barn- och ungdomsnämnden ökat med ca 10,6 mkr jämfört med budget, där de 

största kostnaderna ligger inom grundskolan. Under året har volymerna varit lägre än budget för 

både barn i förskolan (-21 barn), elever i fritidshem (-42 elever) samt elever i grundskolan (-66 ele-

ver). I denna minskning ligger en större negativ avvikelse för de kommunala enheterna medan de 

externa har ökat antal barn/elever. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden har haft en större 

kostnad till de externa enheterna, vilket påverkar resultatet.    

 

Barn- och ungdomsnämndens anslag för gemensamma investeringar har i stort sett nyttjats i sin hel-

het. Det största investeringsprojektet under 2021 är ombyggnation och renovering av Skottorpssko-

lan och Mumindalens förskola i Skottorp. Även Glänningesjö förskola har byggts ut med nya avdel-

ningar som stod klara under sommaren 2021.  

 

Framtiden 
Kommunens vision om att bli fler för en starkare framtid genererar brådskande behov av planering 

för hur kommunens utbildningsverksamhet ska organiseras. Nya förskolor och grundskolor behövs 

och gamla utslitna lokaler behöver rutas upp, byggas till eller ersättas med nya för att bibehålla nu-

varande kapacitet. Frågan om vilka grundskolor kommunen ska ha, vilka årskurser de ska omfatta 

och var skolorna ska vara placerade, är strategiskt viktiga frågor som ställer stora krav på kommu-

nens gemensamma planerings- och beslutsförmåga. Här finns även en tydlig koppling till kommu-

nens gymnasieskola. Barn- och ungdomsnämnden behöver en nära samverkan med övriga berörda 

nämnder och kommunstyrelsen för att samhällsservicen ska gå i takt med befolkningstillväxten.  

 

Demokratin kan aldrig tas för given. Nationellt har människors tillit minskat och den största minsk-

ningen är bland unga i åldern 16–29 år. I läroplanerna för förskola och grundskola finns tydliga 

uppdrag om att arbeta med de demokratiska principerna såsom att kunna påverka, ta ansvar och 

vara delaktig. I Laholms kommun finns aktiva formella organ för elevers inflytande och delaktighet 

genom elevråd och Ungdomsforum. Denna samverkan är en framtidssatsning som sker i nutid.  Mot 

bakgrund av en minskad tillit bland unga människor och för att bibehålla en vital demokrati, är det 
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av största vikt att kommunen håller i och vidareutvecklar de formella organ och arbetsformer som 

finns för barn och ungas delaktighet och inflytande.  

 

Barnens utbildningsresa inleds i förskolan och insatser för ökad måluppfyllelse under de tidiga skol-

åren är av stor betydelse. Den lärarledda undervisningens kvalitet i förskolan är en avgörande faktor 

för att lyckas med förskolans kompensatoriska uppdrag. Det finns oroväckande tecken på att det blir 

allt svårare att rekrytera förskollärare till de mindre orterna i kommunen.  

 

Elevernas känsla av trygghet och studiero är en avgörande förutsättning för en fungerande lärmiljö. 

Nämnden gör nu satsningar på förstärkning av grundskolornas elevhälsoinsatser för att åstadkomma 

långsiktiga förbättringar av elevernas upplevda trygghet och studiero.  

 

Elever i grundskolan med annat modersmål än svenska har väsentligt lägre måluppfyllelse än elever 

som har svenska som modersmål. Tillsammans med kultur- och utvecklingsnämnden driver barn- 

och ungdomsnämnden ett treårigt utvecklingsprojekt med Skolverket i syfte att genomföra riktade 

insatser för barn/elever med annat modersmål än svenska. Insatserna ska bidra till att öka den språk-

liga förmågan hos flerspråkiga förskolebarn och elevers måluppfyllelse i grund- och gymnasiesko-

lan.  

 

Pandemin har inneburit betydande erfarenheter inom grundskolans senare årskurser av digitala 

undervisningsformer. Digitala undervisningsformerna har fungerar väl för en del elever utifrån 

olika individuella förutsättningar. I dagsläget är emellertid möjligheterna att möta dessa elevers be-

hov genom digitala undervisningsformer begränsad utifrån skollagens reglering av att undervisning 

ska ske i skolans fysiska miljö. Det kan finnas anledning för skolhuvudmän framöver att ansöka om 

undantag från skollagen mot bakgrund av erfarenheterna som gjorts av digitala lärmiljöer.   

 

Digitalisering som nämnden, förvaltningen och kommunen som helhet behöver förhålla sig till är 

gemensamma system för verksamhet, kvalitet, utveckling, e- tjänster och informationssäkerhet. Det 

är tydligt att digitaliseringen driver kommunens tvärsektoriella samverkan framåt, vilket är positivt 

för den gemensamma utvecklingen.   
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Kultur- och utvecklingsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde 
Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde består av gymnasieutbildning, vuxenutbild-

ning, kulturskola, bibliotek, fritid, kultur, turism, arbetsmarknadsinsatser, mottagning nyanlända 

samt daglig verksamhet enligt LSS. 

 

Årets verksamhet 
2021 har varit ett år där många av de tidigare besluten inom kultur- och utvecklingsnämnden fallit 

på plats och gett effekt men också där anpassningar och begränsningar för att hantera den pågående 

pandemin och branden på Campus Laholm. Utvecklingstakten inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamheter har trots pandemin fortsatt vara hög. 

 

Uppfyllelsen av nämndens effekter och bidrag till kommunens resultatmål har i likhet med 2020, till 

stora delar varit god även 2021. Nämnden bedömer att tre av fem resultatmål utvecklas i positiv 

riktning under 2021 medan resultatmålet Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar inte utvecklas 

positivt. Nämndens analys visar att den främsta orsaken är att den globala pandemin medfört att ak-

tiviteter inte kunnat genomföras eller fått genomföras i anpassad form. Resultatmålet Barn- och 

ungas psykiska hälsa ökar är svårt att bedöma då det finns både positiva och negativa indikatorer 

som påverkar utvecklingen.  

 

Händelser av särskild betydelse 

- Arbetslösheten och kostnaden för ekonomiskt bistånd sjönk i Laholms kommun. 

- Osbecksgymnasiet redovisade en ökad examensgrad på över 90%  

- Komtek har införts för att öka barn- och ungas intresse för teknik 

- Teckningsmuseet nominerades till årets museum i Sverige  

- Biblioteken har blivit mer tillgängliga med funktionen meröppet på närbiblioteken i Knäred 

och Våxtorp  

- Ett mycket välfyllt sommarlovsprogram genomfördes 

- Nya arbetssätt utvecklats i pandemins fotspår som, när läget förbättras, förväntas integreras i 

den ordinarie verksamheten. 

 

Framtiden 
När restriktionerna avvecklas och vi ska återgå till ett normalläge igen kommer det att vara ett nytt 

normalt på många sätt. Vi har lärt oss nya arbetssätt, där vissa arbetsuppgifter går lika bra eller 

bättre att lösa digitalt, och denna insikt skall vi så klart fortsätta utnyttja, men vi måste också för-

hålla oss till att vi sannolikt har uppdämda behov hos såväl medborgare som våra medarbetare, som 

inte kunnat tillgodoses under pandemin.  

 

När vi blickar ut mot 2022 ser vi bland annat följande utmaningar och möjligheter inom kultur- och 

utvecklingsnämndens verksamheter kopplat till kommunens målområden: 

 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter 50 263 46 102 
Kostnader 281 287 284 228 
Nettokostnad 231 024 238 126 
Årsbudget, netto 234 925 238 975 
Avvikelse 3 901 849 
   
Investeringar (tkr) 2020 2021 
Nettoinvestering 4 419 4 147 
Årsbudget, netto 6 190 7 530 
Avvikelse 1 771 3 383 
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Målområde barn och unga – utveckla arbetet med systematisk kvalitet, verksamhetsstöd och ad-

ministrativa processer, Utveckla den öppna fritidsverksamheten för unga för att tydliggöra och 

bredda Ung i Laholms uppdrag.  

 

Målområde samhällsplanering - det är en utmaning att rekrytera behöriga lärare till gymnasiet 

och vuxenutbildningen och ökad konkurrens vid ansökan till gymnasiet, matcha behovet av kultur- 

och fritidsaktiviteter med den planerade befolkningsökningen. 

 

Målområde utbildning, näringsliv och företagsamhet - anpassa verksamheten med interna ar-

betsträningsplatser utifrån deltagarnas behöv, kontinuerligt utveckla utbildningsutbudet så det mat-

char näringslivets behov samt att fler ungdomar kommer genom KAA-verksamheten i aktiviteter 

som bidrar till sammanhang och meningsfull vardag. 

 

Målområde trygghet och folkhälsa - utveckla tjänster och utbud i syfte att möta medborgares och 

besökares förändrade beteende, öka andelen barn- och unga som är i fysisk aktivitet samt öka inklu-

deringen i samhället genom mötesplatser, möjlighet till digital utveckling med mera. 

 

Ekonomiskt utfall 
Kultur- och utvecklingsnämndens resultat för 2021 uppgår till 849 tkr.  Nämndens intäkter har un-

der året varit 8 476 tkr lägre än budgeterat. Minskningen beror på både intäktsbortfall, hos de verk-

samheter som tar ut avgifter för service som erbjuds kommuninvånare och besökare men också då 

externa bidrag blivit lägre är budgeterat. Kostnaderna blev också lägre under året än budgeterat och 

avviker 9 325 tkr från budgeten. Merkostnaden för branden som ägde rum på Campus Laholm i vå-

ras belastar förvaltningens resultat med 685 tkr. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter  33 561 

Kostnader  143 836 

Nettokostnad  110 275 

Årsbudget, netto  112 087 

Avvikelse  1 812 
   

Investeringar (tkr)   

Nettoinvestering  18 086 

Årsbudget, netto  48 185 
Avvikelse 

 
30 099 

 

 

Verksamhetsområde 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar b.la för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, de 

uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälso-skydds-

området och den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. Utöver 

detta har samhällsbyggnadsnämnden ansvar för avfallsplanering, transport, återvinning och bort-

skaffande av avfall, kommunens skyldigheter som huvudman för gator, torg, parker och andra all-

männa platser mm. Samhällsbyggnadsnämnden svarar även för kommunens uppgifter enligt lagen 

om skydd mot olyckor samt räddningstjänsten, kommunens måltidsverksamhet och fordons- och 

transporttjänster. 

 

Årets verksamhet 
2021 var förvaltningens första år och har till stor del präglats av utmaningar kopplade till detta. Ny 

organisation, ny personal och nya rutiner har tagits fram. Eftersom även 2021 var ett år i pandemins 

tecken så har mycket av detta fått göras på distans. Samtidigt har pandemin även gett andra effekter 

på verksamheten. Inflödet av bygglovsansökningar har ökat explosionsartat och förvaltningen har 

haft svårt att nå den lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor. Under året infördes möjligheten 

att lämna in ansökningar digitalt.  

 

Under året har fyra detaljplaner antagits fullmäktige. Östra Nyby med 226 nya bostäder och Mellby 

Industriområde är de två största. Tyvärr har samtliga fyra planer överklagats och befinner sig i olika 

stadier i överklagandeprocessen. 

 

Pandemin har påverkat företagen och det har gett utslag i minskad tillsyn och minskade intäkter för 

miljöenheten. Miljöenheten har också lånat ut personal till länsstyrelsen, för att utföra tillsyn med 

anledning av covid-restriktionerna vilket har påverkat tillsynen på livsmedel och alkohol/tobak.  

 

Driftenheten har under andra halvåret fått både en ny chef och en ny stadsträdgårdsmästare, vilket 

gör att ett antal projekt startats under hösten. En inventering av vilka ytor kommun sköter pågår. 

Strandskötseln har bedömts fungera väl under säsongen.  

 

Digitaliseringen har fortsatt inom hela förvaltningen och b.la har ett nytt webbaserat bokningssy-

stem införts för bilpoolen. Efter en nedgång i antalet fordonsbokningar pga. pandemin har en viss 

uppgång kunnat skönjas i slutet av året.  

 

Inom måltidenheten har pandemin påverkat verksamheten där skolan i perioder har drivit sin under-

visning på distans och på kommunens särskilda boenden har restaurangerna haft stängt vilket har 

inneburit minskade intäkter. Inom enheten har en köksöversyn genomförts. Arbetet syftar till att 
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skapa långsiktighet i verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv där flera aspekter så som hållbarhet, 

heltid som norm, kvalitetsnivå och kompetens tas i åtanke. Matdistributionen har ställt om till kylda 

matlådor till kommunens kunder vilket har tagits emot väl. 

 

Under året har det inträffat ett antal större bränder i kommunen. Branden på Campus Laholm den 2 

maj var den kanske mest omfattande där det lades närmare 360 persontimmar på räddningsarbetet. 

Även bränderna på Stortorget i Laholm och Vallens Säteri i Våxtorp var omfattande och tog runt 

250 persontimmar i anspråk. Utöver dessa så drabbades kommunen av ett antal byggnadsbränder 

ytterligare och antalet persontimmar för insatser slutade på 4 712 att jämföra med 3 200 under före-

gående år. Tillsynsverksamheten på räddningstjänsten har under året påverkats av coronapandemin 

så att ungefär hälften av de tillsyner som varit inplanerade har genomförts. 

 

Ny lagstiftning inom räddningstjänstområdet har tillkommit under året och det har inneburit vissa 

förändringar för verksamheten. Bland annat har det tillkommit krav på att räddningstjänsterna i 

Sverige ska inordna sig i större ledningssystem än tidigare. Räddningstjänsterna i Halland har där-

för för avsikt att bli en del av Västra Räddningsregionen. 

 

Ekonomiskt utfall 
Eftersom förvaltningen under 2021 var ny, så finns det inte något tidigare resultat att jämföra med, 

vilket försvårat uppföljningen. Sammanlagt resultat för förvaltningen blev +1 800 tkr. Vissa poster 

sticker ut i sammanhanget, t.ex. var vinterväghållningen 2021 dyrare än på många år (- 800 tkr). 

Färdtjänsten gick med ett överskott på 3 000 tkr pga. minskade resor till följd av pandemin. 

 

Byggnadsenheten redovisar ett underskott om 1 100 tkr hänfört till högre kostnader för bostadsan-

passning (1 200 tkr) lägre intäkter för bygglov (1 400 tkr). Samtidigt hade enheten minskade perso-

nalkostnader (1 300 tkr). 

 

Miljöenheten redovisar ett överskott om 1 300 tkr främst på grund av lägre personalkostnader till 

följd av vakanta tjänster. 

 

Framtiden 
Laholms kommun växer. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för de delar i till-

växten som innefattar samhällsplanering, exploatering och drift av en mängd samhällsviktiga funkt-

ioner. Detta innebär att om kommunen lider av växtvärk så gör nämnden det också. Den stora utma-

ningen framöver för nämnden är att hinna med tillväxttakten och hitta en balans i förvaltningsorga-

nisationen så att servicen till invånare och besökare upprätthålls.  

 

Under 2022 och framåt kommer hållbarhetsfrågor i alla dess former att stå i fokus. En ny översikts-

plan, hantering av nedlagda deponier, balans mellan en myndighetsutövning med ryggrad och en 

nöjdhet hos invånare och företag, brandbekämpning med miljöfokus, ett hållbart tillvaratagande av 

de naturliga tillgångarna som kommunen har t ex havsstranden, fossilfri fordonsflotta och en fort-

satt hög nivå på de måltider vi levererar är alla frågor som kommer att vara framträdande under de 

närmaste åren. 
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Samhällsbyggnadsnämndens avfallsverksamhet 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter 36 922 40 877 

Kostnader 36 922 40 877 

Nettokostnad 0 0 

Årsbudget, netto 0 0 

Avvikelse 0 0 
   

Investeringar (tkr)   

Nettoinvestering 18 563 2 026 

Årsbudget, netto 30 260 4 170 
Avvikelse 11 696 2 144 

 

Verksamhetsområde 
Avfallsverksamheten i finansieras med avgifter. Insamling, bortforsling och behandling av hushålls-

sopor utförs av externa entreprenörer. Avfallsanläggningen i Ahla, som består av återvinningscen-

tral, omlastningsstation och deponi, drivs i egen regi. 

 
Årets verksamhet 
Under året har rutiner och arbetsmetoder förfinats avseende de stora förändringar som gjordes 2020, 

dvs lakvattenhanteringen och bomsystemet på Ahla Åvc. 

 

Ombyggnation av befintlig pumpstation för lakvattenhantering har påbörjats, men elskåpet är förse-

nat och detta arbete kommer att göras klart i början på 2022. 

 

En stor förändring som beslutades om under 2021 var att retur- och tidningspapper skulle falla un-

der kommunalt ansvar från 1 januari 2022. Under året har det arbetats fram nya avfallsföre-skrifter 

som ska matcha beslutet om detta samt utsortering av matavfall. Informationsmaterial har tagits 

fram och skickats ut till flerbostadshus respektive verksamheter och nya abonnemang har startats 

upp. Detta arbete fortlöper även in på 2022 

 

Ekonomiskt utfall 
Under hösten har en halvtidstjänst på Ahla deponin varit vakant och en del av detta arbetskraftsbe-

hov har i stället hanterats i form av inköp av extra tjänster hos bemanningsföretag. 

 

Budgeterade belopp avseende exempelvis matavfallspåsar, extra tjänster på deponin, konsultutred-

ning enligt uppdrag, omhändertagande av tryckt trä och gips samt lokalkostnader inom Ahla an-

läggningen har inte räckt till utifrån nödvändiga anpassningar och förhållanden. 

 

Avfallsverksamhetens resultat regleras årligen mot en resultatfond, som sedan tidigare är negativ. 

År 2021blev resultatet -1,4 mkr. Avfallstaxan höjs 2022 och kommer att höjas även kommande år 

för att möta kostnadsökningar inom verksamheten och för att balansera resultatfonden. 

 

Framtiden 
På Ahla deponi utreds just nu möjligheten att utöka återbruksdelen för att möjliggöra ett bättre om-

händertagande och återanvändande av avfall som lämnats såsom möbler, kläder m.m. Även möjlig-

heten till att separera fler avfallsslag och ta emot olika fraktioner ses över som ett ständigt förbätt-

ringsarbete. Flera förändringar har aviserats inför kommande år såsom; kommunalt ansvar för alla 

förpackningar, förändringar inom byggavfall och insamling av textilier.   
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Samhällsbyggnadsnämndens va-verksamhet 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter 61 730 60 348 

Kostnader 61 730 60 348 

Nettokostnad 0 0 

Årsbudget, netto 0 0 

Avvikelse 0 0 
   

Investeringar (tkr)   

Nettoinvestering 37 184 33 500 

Årsbudget, netto 40 000 51 000 
Avvikelse 2 816 17 500 

 

Verksamhetsområde 
VA-verksamheterna i Laholm och Halmstad bedrivs i en gemensam organisation, i bolaget La-

holmsbuktens VA AB. Verksamheten omfattar vattenförsörjning, spillvattenhantering och dag-vat-

tenhantering. LBVA AB sköter drift och investeringar, men va-anläggningen ägs av respektive 

kommun.  

 

Årets verksamhet 
Året var relativt nederbördsrikt totalt sett, men huvuddelen föll under andra halvåret. Trots kraftiga 

värmeböljor så behövde inte bevattningsförbud införas. Det omfattande arbetet som bedrivits med 

att genom dialog och information lyfta vattnets värde bedöms ha lett till positiva beteendeföränd-

ringar hos en hel del kunder. Samtidigt fick vi regnrika perioder både i början och slutet av juli som 

minskade trycket på dricksvattenförsörjningen. 

 

Knäreds vattenverk har genomgått en betydande ombyggnad och kompletterats med installation av 

kolfilter, UV-aggregat samt nytt automatikskåp. Åtgärder har även skett på pH-justeringssteg. 

 

Två tryckzoner har införts på Skottorps vattenverk vilket kommer att medföra mindre störningar för 

kunder i höglänta delar av Laholm, men mindre på slitage på ledningsnätet i Skottorp, Skum-

meslövsstrand och Mellbystrand. 

 

Entreprenaden för utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk är genomförd. Frånkopplingen av 

Veinge reningsverk har skett under början 2021 och nu pumpas allt spillvatten till Ängstorps av-

loppsreningsverk. Rivningen av Hedhusets reningsverk, och beslut om vad som ska hända med fas-

tigheten har blivit försenat. 

 

Ekonomiskt utfall 
Den totala investeringsbudgeten var 51 mkr, och utfallet blev 33,5 mkr, det vill säga ett överskott 

om 17,5 mkr. Detta beror på vattenproduktion (+4 mkr) och förseningar gällande upphandling av 

avhärdningsanläggningen på Skottorps vattenverk. Gällande huvudledningar (+12,7 mkr) är den 

största delen kopplat till projekten som berörts av de tidigare oklarheterna kring bolagets försäk-

ringsskydd och till viss del resursbrist.  

 

Framtiden 
Flera projekt ska påbörjas under 2022, bland annat tryckning av ny ledning under Lagan. 

Det pågår ett omfattande utredningsarbete som syftar till att prissättningen av vattentjänsterna ska 

bidra till ett vattensmart beteende hos kunderna. Arbetet omfattar också frågan om införande av en 

fjärde vattentjänst med tekniskt vatten. Implementering av ett antal åtgärder ur Laholms kommuns 

va-plan kommer också att påbörjas.  
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Socialnämnden 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter 105 900 96 786 

Kostnader 639 875 670 024 

Nettokostnad 533 975 573 238 

Årsbudget, netto 517 900 529 520 

Avvikelse -16 075 -43 718 
   

Investeringar (tkr)   

Nettoinvestering 1 978 2 508 

Årsbudget, netto 5 128 5 350 
Avvikelse 3 150 2 842 

 

Verksamhetsområde 
Socialnämndens verksamhet omfattar all myndighetsutövning för barn och unga, vuxna äldre och 

funktionsnedsatta. Inom verksamheten finns också särskilda boendeformer för äldre och funktions-

nedsatta, daglig verksamhet inom LSS samt dagverksamhet, mötesplatser för äldre och anhörigstöd. 

Här finns hemtjänst och hemsjukvård och olika resurser för insatser inom LSS. Vidare finns öppen-

vårdsverksamhet med stöd och behandling till olika målgrupper, öppen förskola, hälsofrämjande 

enheten, föräldrautbildningar, familjerådgivning, budget- och skuldrådgivning samt barn och ung-

domsinflytande i kommunen. 

 

Årets verksamhet 
Verksamheten har varit starkt präglad av covid-19, men också av stora utmaningar med  

framför allt barnavården samt vårdtyngd inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.  

Redan tidigt på året signalerade socialnämnden om stora underskott och ansökte om en tilläggsbud-

get för 2021. Kommunstyrelsen tillsatte då en utredning av externa konsulter för att granska social-

nämndens ekonomi. Resultatet visade att socialnämnden verksamheter var underfinansierade.  

 

Under 2021 har ett flertal tjänster/insatser i hemtjänsten förändrats för att ge ett mer kvalitetssäkert 

och effektivt arbetssätt. Digitala nycklar, ett insats- och planeringssystem (TES) har införts, matdis-

tribution av kyld mat (i stället för varm) görs nu av en intern transporttjänst och de levererar även 

de matvaror till brukaren, som beställs online. Förändringarna har inneburit att transporter och 

tunga lyft inte längre utförs av hemtjänstpersonal vilket förbättrat arbetsmiljön för personalen.  

 

Barn och ungdomsvården har under året förhindrat flera mycket kostsamma placeringar genom ar-

bete med Signs of Safety. Mötespunkterna för personer med psykiska funktionsvariationer har blivit 

mer mobila, föräldrastödet- “föräldrar emellan” har arrangerat flera föreläsningar där medborgaren 

efteråt kunnat se föreläsningen digitalt. På myndigheten för ekonomiskt bistånd har implementering 

av en digital handläggare påbörjats.  

 

LSS har ökat valmöjligheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar samtidigt som 

en mer anpassad verksamhet har kunnat bedrivas, i och med öppnandet av Fridhemshus. Här bed-

rivs en gruppbostad med inriktning äldre samt ett träningsboende för unga vuxna 18–30 år, som vill 

klara eget boende. 

 

Samverkan med andra förvaltningar har under året ökat och i de regionala samarbetena har flera 

regionala överenskommelser slutits under året för att öka den psykiska hälsan, brukarmedverkan 

och i enlighet med God och Nära vård förflytta vård och insatser närmre den enskilde.  
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Ekonomiskt utfall 
Socialnämnden redovisar ett underskott på -43 718 tkr för 2021 som beror på underfinansiering, de-

mografisk utveckling, volymökningar och covid-19.  

 

Utfallet av intäkter under 2021 blev 14 370 tkr över budget på grund av projektmedel, försäljning 

till andra verksamheter och kommuner, återsökta momsintäkter 2017–2018 samt statlig ersättning 

för kostnader kopplade till pandemin från 2020 samt provtagningar och vaccinationer under 2021. 

Samtidigt ökade kostnaderna med 58 088 tkr. Kostnaderna för covid-19 varit fortsatt höga för soci-

alnämnden under 2021 samtidigt som den statliga ersättningen inte har uppgått till samma nivåer 

som 2020. Sjuklönekostnaderna och semesterlöneskulden har varit fortsatt höga under 2021 och har 

ökat jämfört 2019.  

 

Inför budget 2020 och 2021 fick socialnämnden en reducerad budgetram på totalt 13 300 tkr. I bud-

getram för 2021 har socialnämnden fått 3 250 tkr i tillägg för volym- och vårdtyngdsökning inom 

barnavården, men denna reducerade med samma summa p g a nämndbeslut om besparingsåtgärder 

vid införande av hemtjänsttak. Den faktiska besparingen 2021 blev endast 2 300 tkr.  

 

Ytterligare reducering av budget gjordes med 2 615 tkr för finansiering av en ny bemanningsenhet. 

Reduceringen avsåg helår, men det faktiska införandet för äldreomsorgen gjordes först under april. 

Då bemanningsenhetens uppdrag är att bemanna korttidsfrånvaro och äldreomsorgen har ett stort 

behov att bemanna grundbemanning har äldreomsorgen idag större kostnader för bemanning ef-

tersom nämnden finansierar både det egna bemanningsansvaret och den centrala bemanningsen-

heten. Socialnämnden har sedan 2019 systematiskt arbetat med en åtgärdsplan. Under åren 2019–

2021 har besparingar på totalt 25 462 tkr implementerat varav 8 937 tkr under 2021. Besparingarna 

som socialnämnden har genomfört under året har dock inte varit tillräckliga för att möta volym- och 

vårdtyngdsökningen på 21 379 tkr under 2021. 

 

I mars 2021 beslutade socialnämnden att begära en kompletteringsbudget med 21 830 tkr för att 

täcka de ökade kostnader socialförvaltningen identifierat inom individ och familjeomsorg (IFO) 

samt funktionsstöd inför budgetåret 2021. För äldreomsorgen ingick endast hyressubventionerna 

socialnämnden inte kompenserats för avseende nya Båstadvägen 7A. Volym- och vårdtyngdsökning 

ingick inte, då utredningar pågick om stängningar och omdisponering av SÄBO inom ramen för åt-

gärdsplanen. Detta skulle ha förbättrat kostnadsläget, men beslutet togs aldrig. En extern granskning 

beslutades av kommunfullmäktige som en följd av begäran om kompletteringsbudget. Denna visade 

att flera av socialnämndens verksamheter är underfinansierade trots en väldigt kostnadseffektiv 

verksamhet med hög kvalitet och inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om ett ramtill-

skott för socialnämnden med 24 mkr avseende framför allt äldreomsorgen. 

 

Framtiden 
Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar de närmaste åren såväl utifrån ekonomi som per-

sonalförsörjning och demografi. Det finns mycket gott arbete mot framtiden, en ökad livskvalitet 

och jämlikhet. God och Nära vård, arbetet med ny socialtjänstlag, en hållbar socialtjänst, arbete 

kring våld i nära relationer och ANDTS samt arbete med kommande översiktsplan med tydligt fo-

kus på den sociala hållbarheten. Nya regionala överenskommelser inom psykisk hälsa barn, unga 

och vuxna, handlingsplan för suicidprevention, Barnahus och handlingsplan för brukardelaktighet 

inom psykiskt funktionshinder. Regionalt arbete för att möta behandlingsbehov i grupp för våldsför-

övare och utbyte av bostäder för våldsutsatta.  

 

Fortsatta ekonomiska utmaningar innebär att socialnämnden tvingas till att prioritera akuta, kortsik-

tig och individuella lösningarna på bekostnad av det förebyggande och främjande arbetet. Det är i 

längden ett ineffektivt resursutnyttjande. 
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Revisionen 
 

Driftkostnader (tkr) 2020 2021 
Intäkter -133       90 

Kostnader 1 171 1 388 

Nettokostnad 1 304 1 298 

Årsbudget, netto 1 376 1 476 
Avvikelse 72 178 

 

Verksamhetsområde 
Revisionen utgör den granskande delen av det kommunala ansvarssystemet. Revisorerna granskar 

årligen i den omfattning som följer av god revisionssed: 

- All den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämnders verksamhetsområden samt 

inom fullmäktigeberedningar 

- Verksamheten i de kommunala företagen, där kommunen direkt eller indirekt innehar samt-

liga aktier, genom de lekmannarevisorer som utses i dessa. 

 

Revisorerna prövar om: 

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 

- Räkenskaperna är rättvisande 

- Den interna kontrollen är tillräcklig 

 

Revisionen i Laholm består av sex förtroendevalda revisorer och biträds av en kundansvarig certifi-

erad revisor. EY har upphandlats som sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna. 

 

Revisionen har kontinuerlig kontakt med olika revisionsnätverk på regional och nationell nivå för 

att bland annat kvalitetssäkra granskningsprojekten och det allmänna revisionsarbetet. 

 

Årets verksamhet 
Under året har revisionen genomfört grundläggande granskning inklusive granskning av delårsrap-

port och årsbokslut. Utöver detta har revisionen genomfört hearing med nämnder och styrelse. Det 

fanns planer på att genomföra studiebesök men dessa fick ställas in på grund av pandemin. Följande 

djupgranskningar har genomförts i de kommunala verksamheterna och bolagen: 

- Granskning av bemötande och tillgänglighet 

- Granskning av ekonomiskt bistånd 

- Granskning av fastighetsunderhåll 

- Granskning av kränkande behandling 

- Kartläggning av pandemins påverkan 

- Granskning av KS uppsiktslikt 

- Uppföljning av 2018 års granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följ-

samhet till ägardirektiv och policys 

 

För granskningsresultat och övrig information hänvisas till årets revisionsberättelse med tillhörande 

redogörelse.  

 

Revisionen har till viss del fått anpassa sitt arbete på grund av den rådande pandemin. Gransknings-

uppdrag har flyttats och metoder har justerats. Revisionen har under hela året genomfört sina möten 

digitalt. Planeringskonferensen kunde dock genomföras med fysisk närvaro. 
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Ekonomiskt utfall 
Revisionen uppvisar en positiv budgetavvikelse om 178 tkr. Överskottet kan härledas till genomfö-

rande av digitala möten och avsaknad av studiebesök och utbildningar.  

 

Framtiden 
Revisionen under 2022 kommer att utföras i enlighet med antagen revisionsplan. Revisionsplanen 

har upprättats enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och har sin utgångspunkt i revision-

ens risk- och väsentlighetsanalys. Revisionsplanen har presenterats för kommunfullmäktige. 

 

Revisionens verksamhet under 2022 innefattar grundläggande granskning, fördjupade granskningar, 

hearings, uppföljning av tidigare granskningar samt verksamhetsbesök. Fördjupade granskningar 

planeras omfatta följande områden: 

- IT-säkerhet (jan-juni) 

- Gymnasieskolans arbete med kvalité och attraktivitet (aug-nov) 

- Stöd till barn och unga med särskilda behov (grundskolan) (jan-jun) 

- Laholms kommun som attraktiv arbetsgivare (jan-juni) 

 

Hearing kommer genomföras inom:  

- Bygglov  

- Ny socialchef, besök med frågor om brukarenkäter och planer för framtiden 

- Kompetensförsörjning 

- Utredning elevhälsa 

 

Inom de kommunala bolagen kommer attraktiv arbetsgivare och IT-säkerhet att granskas. I revis-

ionsplanen ingår även granskning av delårsrapport och årsredovisning. 
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Laholmshem AB 
 

       
(Mkr) 2020 2021   2020 2021 
       
Intäkter 142,4 149,6  Nyckeltal   

Kostnader -114,0 -108,2  Soliditet % 12,5 12,8 

Avskrivningar -23,8 -28,7  Avkastning på eget kapital % 12,5 12,8 

Rörelseresultat 4,6 12,7  Direktavkastning % negativ 1,6 

Finansnetto -13,1 -10,5  Antal årsanställda exkl. VD 4,1 3,9 

Resultat efter fin. poster -8,5 2,2     

Bokslutsdisposition 2,5 -1,5  Total bostadsyta, kvm 93 495 92 595 

Uppskjuten skatt -1,7 3,5  Lokalarea, kvm 8 717 8 909 

Resultat -7,7 4,2  Antal bostadslägenheter 1 495 1 478 

    Antal lokalenheter 51 47 
Tillgångar       

Eget kapital 1 050,0 1 079,8     

Skulder och avsättningar 136,8 142,4     

 913,2 937,4     
       
Nettoinvesteringar 86,0 154,3     
       

 

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 affärsmässiga principer och främja bostadsförsörjningen i Laholms kommun. De över-

gripande målen i bolagets affärsplan är stark ekonomi, hög uthyrningsgrad, nöjda kunder med låg 

omflyttningsfrekvens samt hög arbetstillfredsställelse och trivsel bland personalen.  

 

Årets verksamhet 
I förhållande till 2020 har antalet lägenheter minskat med 17. Gällande lokalytan uppgår reduce-

ringen om fyra lokaler till en yta om 192 kvadratmeter. 

 

Uthyrning 

Uthyrningssituationen har under året varit mycket positiv med i princip inga outhyrda lägenheter. 

Vi årets början fanns det inte några outhyrda lägenheter vilket det inte heller fanns vid årets slut. 

 

I december 2021 var det inflyttning av de 49 nybyggda lägenheter på Kobben. Kobben är två punkt-

hus i sex våningar med milsvid utsikt över Laholm och med den vackra Lagan tätt intill. Uthyr-

ningen av de nya lägenheterna var lyckad och samtliga lägenheter är uthyrda. En av orsakerna till 

den lyckade uthyrningsprocessen var att Laholmshem investerade i en ”Lägenhetsväljare”, vilket är 

ett verktyg som hjälpte alla intresserade till en bättre översikt av de olika lägenheterna. Lägenhets-

väljaren låg publicerad på Laholmshems hemsida under hela uthyrningsprocessen av Kobben. 

 

Laholmshem använder sig av ett besökssytem, systemet möjliggör för sökande att själva aktivt söka 

lägenheter direkt när lediga lägenheter publiceras på hemsidan. Detta har effektiviserat och snabbat 

upp uthyrningsprocessen. Under året har bolaget också ökat sin digitalisering och kundservice. En 

app har utvecklats under året så att bolaget snabbare och enklare ska kunna nå ut till sina hyresgäs-

ter med information.  

 

2015 reviderade bolaget sin uthyrningspolicy som bättre skulle gynna interna sökande och männi-

skor som redan bor i kommunen. Policyn har upplevts som positiv för de boende. 

 

Omflyttningsfrekvensen ligger på ungefär samma nivå jämfört med föregående år, något bättre 

siffra om 19,6 procent 2020, (jmf 18,4 procent 2020). Antal flyttningar uppgick 2021 till 291 styck-
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en, motsvarande siffra 2020 var 281. Exkluderas de särskilda boendena med blockhyresavtal mot 

kommunen sjunker siffran för 2021 till 17,0 procent vilket motsvarar 202 lägenheter. Omflyttnings-

frekvensen inom de särskilda boendena är således väldigt hög precis som i övriga landet.  

 

Bolaget arbetar aktivt med att öka sin digitala närvaro. En app har togs fram under 2020 för att lät-

tare kommunicera och synkronisera information till hyresgästerna. Bolaget på detta vis nå ut skynd-

sammare och mer direkt till hyresgästerna. Under har ett arbete pågått med att förbättra hemsidan 

samt att bolaget blivit mer aktiva på sociala medier. Allt för att skapa en bättre kontakt för informat-

ion till hyresgästerna. 

 

Bolaget gör vart annat år en kundundersökning bland hyresgästerna senaste året var 2020. Resultat 

2020 hade förbättrats jämfört med mätningen dessförinnan. Svarsfrekvensen var hög, 65,5 procent, 

vilket var något lägre än under 2018 då siffran uppgick till 68,8 procent. Läget med coronapande-

min försvårade arbetet något. Bolaget totalt, serviceindex hade förbättrats med 3,4 procentenheter 

vilket medfört att bolaget blivit nominerade till kundkristallen för största lyftet. Totalt var bolagets 

siffror något bättre på alla delar än i senaste undersökningen. 

 

Nyproduktion och fastighetsutveckling 

På kvarteret Kobben i Laholm, klarabäcksområdet, färdigställde Laholmshem två tvillinghus. Place-

ringen av nybyggnationen var på bästa läget i centrala Laholm och husen var inflyttningsklara i de-

cember 2021.  

 

Husen blev lite av ett nytt landmärke i centralorten med sina sex våningar, samtidigt som smälter 

husen bra in i övrig bebyggelse. Totalt uppfördes 49 lägenheter med blandade lägenhetsstorlekar 

från ettor till fyror. Samtliga lägenheter var uthyrda inför slutbesiktning och en stor blandning av 

inflyttande från inom som utom kommunen. 

 

Laholmshem bygger och färdigställer till sommaren 2022 16 lägenheter i Våxtorp i 3 plan. En blan-

dad lägenhetsstorlek från ettor till fyror. Huset är tänkt att vara ett typhus för Laholmshem som ska 

kunna byggas på flera platser. Inflyttning sker från och med halvårsskiftet. Bolaget har också några 

planerade byggnationer. I Våxtorp är det tänkt att bolaget ska bygga 16 bostadslägenheter. Projektet 

pågår och bolaget beräknar påbörja byggnation under 2021. Inflyttning beräknas till hösten 2022. 

 

Laholmshem färdigställer under våren 2022 byggnation av tolv marklägenheter i Knäred. Lägenhet-

erna är fördelat på tvåor och treor. Placeringen är strategisk med servicefunktioner i direkt anslut-

ning. Inflyttning från och med april månad 2022. 

 

Laholmshem har under året återupptagit planeringen för byggnation av lägenheter i Hishult. Tomten 

som är aktuell är den så kallade Granhemstomten. Bolaget utreder behovet av lägenheter.  

 

Bolaget har erhållit en beställning från kommunen gällande en förstudie på ett äldreboende om 40 

platser i kombination med en förskola om sex avdelningar. Förstudieprojektet kommer att fortgå 

under 2021 och beslut om vidare steg förväntas från kommunen under första halvan av 2022. Tidi-

gare Solgården har ersatts med ett tillfälligt boende om 40 platser på Båstadvägen i Våxtorp. Kom-

munen har bedrivit verksamhet i de tillfälliga lägenheterna från och med halvårsskiftet 2020. 

 

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 La-

holmshem 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 lägen-

heter skulle i så fall fördubblas mot idag. 
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Ombyggnads-, underhållsarbeten och förvaltning 

Bolagets huvuduppgift är att förvalta det befintliga bostadsbeståndet. Det innebär att underhålla 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 fastighetsbestånd påbörjats. Underhållsarbetet är tänkt som standardför-

bättringar av kök och badrum. Även åtgärder som byte av fönster, dörrar och takomläggningar in-

går. 

 

Bolaget har under året påbörjat underhåll och renoveringar av bolagets bestånd på Altonaområdet. 

Tanken är att tre av fyra hus ska genomgå stora förbättringar. Förbättringarna avser både inre och 

yttre upprustning. Avsikten med renoveringen och eventuellt kommande nyproduktion är att för-

bättra och höja standarden och statusen på hela området.  

 

Laholmshem har också under året slutfört åtgärder kring totalrenoveringar i Ysby bestående av fyra 

lägenheter med nya badrum och kök. Bolaget har även renoverat hyreshus i Genevad med yttre åt-

gärder av fasaden.  

 

Ekonomiskt utfall 
Laholmshem AB redovisade ett överskott om 4,2 miljoner kronor (minus 7,7 miljoner kronor 

2020). Då kommunen inte längre hyr tidigare Solgården i Våxtorp och bolaget ska framöver bygga 

ett nytt boende har värdet på tidigare Solgården utrangerats, skrivits ner. Utrangeringen genomför-

des i 2020 ås bokslut till ett värde om 13,6 miljoner kronor.  

 

Under året har två fastighets sålts med en reavinst på 3,0 miljoner kronor vilket väger upp resultatet 

något. 

 

Bolagets resultat för 2022 följer såväl både budgeten som tidigare prognoser väldigt väl.  

 

2022 års bokslut tyngs av kostnader som kan kopplas till kyla och halkbekämpning. Kostnadsläget 

kring uppvärmning har ökat dramatiskt jämfört med föregående år. Bolaget har under hösten 2022 

tecknat ett nytt avtal för gas vilket kommer medföra högre kostnader än tidigare. 

 

Bolaget har över tid ökat sin omsättning. Bolaget har över tid i stort sett en oförändrad nivå mellan-

bokfört värde och marknadsvärdet. Mellan 2018 och 2021 uppgår denna relation i snitt till 64,6 pro-

cent med 64,9 procent 2021. Soliditeten har sjunkit något över tid. Främst kopplat till tidigare utran-

gering som ägde rum under 2020 vilket påverkade soliditeten negativt genom att utrangeringen bok-

fördes mot tidigare upparbetat eget kapital. Försämringen motsvarade cirka 1,2 procentenheter. 

 

Bolaget har efter 2021 års bokslut en upparbetad balanserad vinst om 95,9 miljoner kronor. 

 

Bolaget har under året resultatfört underhållsåtgärder på beståndet om hela 15,1 miljoner kronor, 

vilket var i nivå med budgeten och 0,8 miljoner kronor lägre än under 2020. 

 

Driftskostnaderna har mellan 2020 och 2021 ökat med cirka 6,4 miljoner kronor. En stor orsak är de 

tidigare beskrivna uppvärmnings- och halkbekämpningskostnaderna. 

 

Bolaget räntekostnader har sjunkit under året. minskningen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Bolaget 

har under 2021 inte lånat upp några ytterligare medel. Kommunen borgar för lån om 787 miljoner 

kronor. 
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Bolaget har i sin historia valt att hantera ränterisken (risken för höjda räntor) genom användandet av 

derivatinstrument i form av ränteswapar. Anledningen till detta var att räntenivåerna historiskt var 

på mycket högre nivåer i de senaste åren. Per bokslutsdagen uppgår bolaget ränteswapavtal till 80 

mkr (280), en minskning med 200,0 miljoner kronor. 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 2,1 miljoner kronor (8,5 miljoner kronor 2020) 

för den totala återstående löptiden i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/in-

täkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Minskningen av ränteswapar i relation till 

ingen ny upplåning medför således den lägre räntekostnaden för året. 

 

Aktiekapitalet uppgår till 35,0 miljoner kronor. Laholmshem har också erhållit ett aktieägartillskott 

om 20,0 miljoner kronor som är vidareskickade till dotterbolaget kommunfastigheter i samband 

med deras bildande. Laholmshems långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 876,0 miljoner 

kronor varav som tidigare beskrivits kommunen borgar för 787,0 miljoner kronor. Resterande 60 

miljoner kronor har bolaget pantbrev på. 

 

Bolaget har under året erlagt kommunen 2,8 miljoner kronor för borgensavgift. Avgiften uppgår till 

0,35 procent. Avgiftens syfte är att bolaget inte ska erhålla någon konkurrensfördel jämfört med pri-

vata bostadsbolag. 

 

Uppföljning av finansiella mål 
Enligt ägardirektivet ska Laholmshem AB under varje given treårsperiod sträva efter en genom-

snittlig direktavkastning motsvarande 4,0 procent. Direktavkastningen definieras som bruttovinsten 

/ marknadsvärdet av fastigheterna som anges i bolagets årsredovisning. Bolaget ska även långsiktigt 

arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare. Det egna kapitalets 

andel av bolagets balansomslutning ska successivt öka så att soliditeten uppgår till minst 12,0 pro-

cent. 

 

Direktavkastningen under 2021 uppgick till 3,9 procent, (4,1 procent 2020) Den genomsnittliga di-

rektavkastningen har under de tre senaste åren uppgår till 4,0 procent. Soliditeten ökade med 0,3 

procentenheter i förhållande till 2020 för att uppgå till 12,8 procent (12,5 procent 2020).  

 

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 service-

företag med kundorienterad verksamhet och organisation). Bolaget har under 2021 tagit fram en ny 

affärsplan som bolaget nu skall implementeras. 

 

Bolaget önskar även framöver vara en aktör i kommunens fortsatta tillväxt för att uppnå kommu-

nens vision. Bolaget önskar således möjligheten att fortsätta uppföra nya fastigheter (hyresrätter) i 

hela kommunen.  

 

Under 2020 och 2021 har världen förändrats, coronapandemins inverkan i samhället. Bolaget har 

dock inte under 2021 års verksamhet drabbats särskilt hårt finansiellt. Bolaget har inte haft många 

förfrågningar om hyreslättnader eller avskrivningar av hyror under de båda pandemiåren. 

 

Samhället har under några år varit något mer oförutsägbar än under tidigare. Världsbilden har rub-

bats med olika handelskrig, Brexit och finansiell oro. Inte nog med ovan faktorn har det också eska-

lerats upp ett krig i Europa vilket medför att den finansiella oron fortsätter att öka.   
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Räntenivåerna är historiskt på låga nivå och bolaget har under 2021 fortsatt att erhålla låga ränteni-

våer. Klart är att bolagets ekonomi påverkas både av oron i världen vilket medför inflationsupp-

gångar som kommer att påverka olika kostnadsslag.  

 

Fastighets AB Klarabäck i Laholm 
Då bolaget är relativt nybildat och verksamheten inte har resulterat i någon större omsättning då in-

flyttningen genomfördes under december månad 2021 görs ingen separat kortversion för detta bo-

lag. 

 

Projektet har hitintills förbrukat 102,9 miljoner kronor och beräknas ha en slutkostnad på 108,0 mil-

joner kronor när projektet är färdig redovisat. 

 

Kommunfullmäktige har under januari månad 2022 besluta om att fusionera in bolaget i Laholms-

hem. 
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Kommunfastigheter i Laholm AB 
 

       
(Mkr) 2020 2021   2020 2021 
       
Intäkter 133,4 141,7  Nyckeltal   

Kostnader -100,2 -106,4  Soliditet % 1,2 0,9 

Avskrivningar -29,8 -32,1  Avkastning på eget kapital % 8,4 4,7 

Rörelseresultat 3,4 3,2  Direktavkastning % 2,3 2,2 

Finansnetto -2,3 -2,7  Antal årsanställda exkl. VD 65 74 

Resultat efter fin. poster 1,1 0,5     

Bokslutsdisposition -1,0 1,0     

Uppskjuten skatt 0,2 -0,3     

Resultat 0,3 1,2     

       
Tillgångar       

Eget kapital 1 068,9 1 193,3     

Skulder och avsättningar 18,0 19,2     

 1 050,9 1 174,1     
       
Nettoinvesteringar 126,1 119,6     
       

 

Verksamhetsområde 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Laholms kommun förvärva, äga, bebygga, för-

valta och försälja fastigheter med lokaler för Laholms kommuns verksamheter.  

 

Bolagets ändamål är att tillgodose Laholms kommuns behov av lämpliga lokaler för kommunens 

verksamheter. Bolaget ska på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och 

avyttra lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget ska även bistå kommunen med att anskaffa och 

avveckla externt förhyrda lokaler. 

 

Större delen av bolagets fastighetsbestånd är uthyrt till kommunala verksamheter ge-nom ett gene-

rellt hyresavtal. Detta grundar sig på ett ramavtal som parterna enades om i samband med över-

gången. Hyresavtal, förvaltningsavtal och tjänsteköpavtal har tecknats för året. Hyrorna utgår från 

självkostnadsprincipen och hyresändringar regleras i enlighet med ramavtalet. 

 

Bolaget har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning och nämnderna förvaltningar arbetat 

med att förbättra samarbetsformerna mer. Allt för att uppnå största möjligs koncernnytta med fas-

tighetsbeståndet. Ägardialoger med kommunen har skett löpande under året för att efterhand bygga 

upp fastighetsförvaltningen för att bli ännu bättre mot beställaren och ägaren utifrån förväntningar 

och uppställda direktiv. 

 

Kommunen hyr 84 lokaler om totalt 123 737 kvadratmeter. Därutöver hyr bolaget ut 18 lokaler 

samt tre bostadslägenheter till externa hyresgäster. I förvaltningsavtalet ingår 19 lokaler med kom-

munal verksamhet och nio förvaltade bostadslägenheter. Total yta i bolaget inklusive förvaltning 

uppgår till 135 988 kvadratmeter. 2020 års siffra uppgick till 126 455 kvadratmeter. Ökningen avser 

främst tillkomsten av den nya skolan i Skottorp. 

 

Årets verksamhet 
 

Fastighetsförsäljningar, förvärv och fastighetsvärde 

Bolagets förvaltning arbetar på uppdrag från styrelsen om att sälja objekt utifrån en försäljnings-

lista. Objekten som är säljbara är fastigheter där kommunen inte innehar någon verksamhet. 

 

Under 2021 har inga fastigheter sålts i bolaget. 
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Bolaget har utifrån etablerade värderingsmetoder och med tillämpade marknadsmässiga direktav-

kastningsmål om 5-10 procent bedömt värdet på fastigheterna till 1 376,2 miljoner kronor vilket kan 

jämföras med det bokförda värdet om 1 081,6 miljoner kronor. Övervärdet får ses som en trygghet 

för det belopp som kommunen lämnat kommunal borgen för om 820,0 miljoner kronor. 

 

Nyproduktion 

Nya Skottorpsskolan och Nya Mumindalen stod klart för inflyttning under senhösten tidig vinter. 

Kommunfastigheter har på uppdrag av kommunstyrelsen färdigställt nybyggnationen av nya Skot-

torpsskolan och nya Mumindalen. Slutbesiktning genomfördes i oktober 2021 och inflyttning på-

börjas i november för skolan och hela byggnaden var i ianspråktagen kring nyår. Skolan har byggts 

framgångsrikt intill pågående skolverksamhet och omfattar cirka 5500 kvm i två plan. Under 2022 

genomförs renovering av befintlig skola. Projektet beräknas till en slutlig kostnad om 158,0 miljo-

ner kronor vilket är 6,0 miljoner kronor lägre än budget. 

 

Kommunfastigheter har på uppdrag av kommunstyrelsen färdigställt en tillbyggnad av Glänninge-

sjö förskola i Laholm med ytterligare två avdelningar. Arbetet har lyckosamt genomförts med på-

gående verksamhet i fastigheten. Omfattningen är två nya förskole-avdelningar, utökade administ-

rativa lokaler, ny ventilation och nytt värmesystem. Även utökad utegård har ingått i projektet. 

 

Utöver detta jobbar bolaget med diverse förstudier kring bland annat förskolor i Våxtorp, Knäred 

och Östra Nyby. 

 

Ombyggnad- och underhållsprojekt 

Kommunfastigheter har under året färdigställt ombyggnationen av Gamla Glänningeskolan till LSS 

Timjangången åt socialförvaltningen. Byggnaderna har totalrenoverats och helt byggts om invän-

digt för att passa den nya verksamhetens behov och syfte. 

 

Kommunfastigheter har genomfört utvändig renovering av Vallbergaskolan. Arbetet har omfattat 

tak och fönsterbyte. Även en del fasadrenovering med omfattande målningsarbete. Under 2022 på-

börjas invändig renovering av skolan, vilken kommer genomföras med pågående verksamhet under 

de närmaste åren. 

 

Kommunfastigheter har under året fortsatt arbetet med invändig renovering på Våxtorpsskolan. Ar-

betet genomförs med pågående verksamhet där arbetena delas upp och tas klassrum för klassrum. 

Stor vikt läggs på förbättrad ljus- och ljudmiljö med nya LED-armaturer och akustikåtgärder. 

 

Kommunfastigheter har renoverat stadsbiblioteket i Laholm och lokalerna har fått en rejäl upp-

fräschning med nya ytskikt och ny belysning. 

 

Kommunfastigheter har fått i uppdrag av kommunen att renovera fördetta Polishuset, Humlegången 

2 i Laholm. Arbetet omfattar att sanera på skadliga byggmaterial, installera hiss, ny ventilation och 

fönsterbyte. Byggnaden ska fungera som moderna kontorslokaler åt delar av kommunens förvalt-

ningsorganisation. Arbetet kommer genomföras under 2022 och vara färdigställt under hösten. 

 

Kommunfastigheter har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att renovera och bygga om lokaler på 

Tivolivägen, FD Parkgården. Utöver ytskiktsrenovering ska det installeras hiss och byta ventilation. 

Även utvändigt renoveras huset med takbyte och en del fönsterbyten. 
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Ekonomiskt utfall 
Kommunfastigheter i Laholm AB redovisade ett överskott om 1,2 miljoner kronor (0,3 mkr 2020).  

 

Intäkterna ökade med 8,0 miljoner kronor mellan 2020 och 2021. Driftkostnader och underhålls-

kostnader ökade med 4,7 miljoner kronor. Finansiella kostnader ökade med 0,4 miljoner kronor. 

Denna ökning är kopplad till nyupplåningen om 150 miljoner kronor under året. 

 

Bolaget har under året ny upplånat 150 miljoner kronor. Främsta anledningen till nyupplåningen är 

produktionen av Skottorpsskolan, utbyggnaden av Glänningesjö förskola samt ombyggnationen av 

LSS Timjangången. 

 

Nyupplåningen innan dess gjordes om 290,0 miljoner kronor 2019 för att täcka investeringsutgif-

terna i framförallt den nya Glänningeskolan samt i Vallmons förskola då. 

 

Kommunfastigheter löste in första reverslånet om 155,0 miljoner konor 2019. Kvar har bolaget ett 

reverslån från 2017 om 186,9 miljoner kronor. För reverslånet till kommunen utgår ränta under året 

med 0,19 procent för 2021. Därutöver reverslånet hade bolaget vid årsskiftet externa lån om 820,0 

miljoner kronor. 

 

Bolaget fick under 2019 ett beslut från Skatteverket med effekter från den skatterevisionen bolaget 

varit föremål för. Från och med budgetåret 2020 betalar kommunen en budgeterad vinst på fastig-

heterna. För 2021 uppgick 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 under-hållsbehov i framtiden ställer stora krav 

på att hitta olika och bra finansieringslösning-ar.  

 

Inför kommande år har kommunens tillväxt medfört att många fastighetsprojekt för bolaget. Efter 

stora projekt som Glänningeskolan, Skottopsskolan och förskoleutbyggnad på Glänningesjö för-

skola väntar nu bolaget in flera stora vägval från kommunens gällande kommande investeringar, 

framförallt förskolor  
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Till kommunfullmäktige i  
Laholms kommun 
 
 
 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten 
i kommunens företag: Laholmshem AB, Fastighets AB Klarabäck i Laholm och 
Kommunfastigheter i Laholm AB.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning som 
redovisas i bilagan ”Årsredogörelse för revisionen år 2021” och i under året avlämnade 
revisionsrapporter. 
 
Årsredovisningen redovisar att kommunen redovisar ett resultat på 40,9 mnkr och 
budgetavvikelsen är +12,8 mnkr. Årsredovisningen visar också att balanskravet uppnås 
samt att samtliga finansiella mål uppfylls. Beträffande verksamhetsmålen för 
kommunstyrelsen bedömningen att dessa bidrar till måluppfyllelse och gör 
helhetsbedömningen för Laholms kommun och kommunkoncernen att god ekonomisk 
hushållning råder för kommunen och kommunkoncernen. Vi noterar att det saknas resultat 
för flera indikatorer. Målsättningen är långsiktig varför det är en viss subjektiv bedömning 
av den långsiktiga måluppfyllelsen vilket försvårar bedömningen av måluppfyllelsen för året 
2021. 
 
Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2020 och 2021 
4,5% vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 6,5%. 
Även i jämförelse med de senaste fem åren är kostnadsutvecklingen hög. Det är en oroande 
utveckling med kommunens kostnadsutveckling och är inte långsiktigt hållbart.  
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Verksamheternas driftsresultat är negativt med -37,8 mnkr varav socialnämnden står för  
-43,7 mnkr. Justerat för identifierade merkostnader i Socialnämnden och kompensation 
2021 är underskottet -31,4 mnkr för socialnämnden. En konsultutredning pekar på att 
socialnämndens verksamhet är underfinansierad och kommunfullmäktige har i budget för 
2022 utökat nämndens budget.  
 
Revisionen ser allvarligt på underskottet och nämnden måste arbeta med budget i balans 
genom bättre budgetdisciplin och att åtgärdsplaner upprättas och genomförs när väsentliga 
förändringar uppkommer. Kommunstyrelsen behöver därmed också stärka sin uppsiktplikt 
i detta avseende. Revisionen kommer därför framöver specifikt följa socialnämndens 
verksamhet och ekonomi. 
 
Revisionen riktar stark kritik mot nämnden för överförmyndare i samverkan. Kritiken 
grundar sig i att nämnden inte har uppnått något av sina verksamhetsmål. Nämndens 
egen analys är att den bristande måluppfyllelsen beror på resursbrist och en hög grad av 
sårbarhet.  I ljuset av detta är revisionen kritisk till att budgeten innan den behandlas på 
politisk nivå stäms av på tjänstemannanivå mot övriga prioriteringar i värdkommunen.  
Detta innebär att när nämndens behov och förutsättningar når Laholms kommuns politiska 
styre har redan prioriteringar mot övrig verksamhet i värdkommunen skett.  
 
 
Revisorernas uttalande 
 
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Laholms 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i allt 
väsentligt har varit tillräcklig.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
målen och delvis förenligt med verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt.  
 
 
Ansvarsprövning 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  
 

- kommunstyrelsen 
- barn- och ungdomsnämnden  
- kultur- och utvecklingsnämnd 
- socialnämnden, 
- samhällsbyggnadsnämnden,  
- valnämnden,  
- jävsnämnd, 
- krisledningsnämnden, 
- kommunfullmäktiges arvodesberedning 
- gemensam överförmyndarnämnd  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
1G

W
YP

-K
Z4

SF
-N

H
VO

E-
N

6A
JQ

-5
JF

ED
-0

D
KN

Y



   

Revisionsberättelse 2021       

 3

   

- gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland 
- patientnämnden i Halland 

 
 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns. 
 
 
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
 
 
 
Laholm 2022-04-13 
 

 

 

Lillemor Landén-Vepsä   Tommy Jacobson  
 
 
 
Patrik Appelquist   Gert Ericsson 
 
 
 
Kristian Einarsen   Bo Fritzson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Årsredogörelse för revisionen år 2021 
Rapport från granskning av årsredovisning 2021 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem AB¸ Kommunfastigheter i Laholm AB 
och Fastighets AB Klarabäck i Laholm.  
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."
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