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DELÅRSRAPPORT MED 

BUDGETUTFALLSPROGNOS 
 

 

Förvaltningsberättelse 

 

Allmänt 
 

Delårsrapporten och den andra budget-

utfallsprognosen knyts samman och redo-

visas till kommunfullmäktige vid ett och 

samma tillfälle. Delårsrapporten upprättas 

efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet 

lämnar dessutom nämnderna underlag till 

uppföljningen och prognos av måluppfyl-

lelsen vid årets slut av de gemensamma 

resultatmålen i kommunplanen.  

 

Omvärldsbeskrivning 
 

Samhällsekonomin 
De globala konjunkturutsikterna är fort-

farande positiva. BNP utvecklades relativt 

starkt det andra kvartalet. Prognoserna 

indikerar på en jämförelsevis hög tillväxt 

även framöver. Bedömningen är att den 

globala BNP-tillväxten hamnar på 3,6 

procent under 2017. Även för tillväxteko-

nomier har utsikterna ljusnat eftersom 

många av dessa länder producerar och 

exporterar mycket råvaror och gynnas där-

för av råvaruprisuppgången. 

 

Det mesta tyder på att konjunkturåter-

hämtningen fortsätter också i euroom-

rådet, samtidigt som utvecklingen på 

arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. 

Skillnaderna mellan de olika medlems-

länderna är dock fortfarande stor med en 

arbetslöshet från ca 4 procent till ca 18 

procent. En dämpande faktor är dock att 

tillgången till finansiering av investeringar 

fortfarande är begränsad i vissa länder. 

 

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret 

starkt. Tillväxten har även hittills under 

året ökat överraskande mycket. En kraftig 

tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den 

svenska exporten samtidigt som det mesta 

tyder på att den inhemska efterfrågan fort-

sätter att öka i god takt de närmaste kvar-

talen. Vidare har produktionen i byggsek-

torn ökat påtagligt som en följd av kraftigt 

växande byggnadsinvesteringar. Inte minst 

bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb 

takt.  

 

Kalenderkorrigerat och jämfört med andra 

kvartalet 2016 steg BNP med 3,1 procent. 

Uppgången under det andra kvartalet jäm-

fört med första kvartalet var 1,3 procent. 

Till denna uppgång bidrog främst fasta 

bruttoinvesteringar och export. De offent-

liga konsumtionsutgifterna ökade däremot 

endast marginellt. 

 

SKL bedömer att BNP, i kalenderkorrige-

rade termer kommer att växa med 3,3 pro-

cent i år, vilket kan jämföras med en 

ökning på 2,9 procent i fjol. 

 

Högkonjunkturen syns även på arbets-

marknaden och sysselsättningen fortsatte 

att öka snabbt det andra kvartalet. Den 

stora bristen på arbetskraft med efter-

frågad kompetens bedöms dock hämma 

utvecklingen framöver. Dessa match-

ningsproblem gör att arbetslösheten för-

väntas bara minska marginellt. 

 

Enligt Konjunkturinstitutets bedömning 

ökar antalet arbetade timmar med 2,3 pro-

cent i år, vilket är 0,8 procentenheter 

högre än i fjol. 

 

Inflationstakten, det vill säga förändringen 

i KPI under de senaste 12 månaderna, var 
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2,2 procent i juli 2017. Detta är den högsta 

noteringen sedan november 2011.  

 

Till uppgången bidrog högre boendekost-

nader med 0,6 procentenheter. Prishöj-

ningar för diverse varor och tjänster samt 

livsmedel bidrog med 0,3 procentenheter 

vardera. Uppgången motverkades av lägre 

priser på mobiltelefonutrustning som 

påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 

procentenheter. Inflationstakten rensad för 

effekten av räntesatsförändringar enligt 

måttet KPIF var 2,4 procent. 

 

Kommunsektorns ekonomi 
Kommunernas resultat för 2016 uppgick 

till +21,7 miljarder kronor, vilket motsva-

rar 4,2 procent av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag. Genomsnittet för de 

senaste 10 åren uppgår till 2,9 procent. 

Endast 9 kommuner redovisade ett nega-

tivt resultat medan 218 kommuner, eller 

75 procent, låg på minst 2 procent av skat-

ter och bidrag. En stark utveckling av 

skatteunderlaget, extra statligt stöd och 

större reavinster än normalt bidrog till det 

goda resultatet. 

 

Variationen var stor i alla kommungrupper 

men medianresultatet i varje grupp var 

någorlunda lika bortsett från storstäderna 

som låg märkbart bättre till än övriga. 

 

Kostnaderna har ökat unikt mycket under 

de senaste två åren, främst 2016, beroende 

på flyktingsituationen. Även intäktssidan i 

form av riktade statsbidrag ökade kraftigt. 

Under 2017 bedömer SKL att kostnads-

ökningen utöver, demografiska behov, 

kommer att i löpande priser uppgå till 4,5 

procent och i fasta priser till 1,5 procent. 

Kommunernas resultat under innevarande 

bedöms sjunka, i förhållande till fjolårets, 

och hamna på ca 15 miljarder kronor. 

 

Utvecklingen i kommunen 
 

Befolkning 
Befolkningen ökade i Laholms kommun 

med 189 personer under det första halvåret 

för att därmed uppgå till 24 853 invånare. 

Vid motsvarande tidpunkt i fjol uppgick 

befolkningen till 24 378, vilket innebär att 

ökningen under den senaste 12-

månadersperioden varit 475 personer. 

Föregående 12-månadersperiod var det en 

ökning med 474 personer.  

 

Ökningen under det första halvåret består 

av tre delar; ett födelseunderskott om 15 

personer, ett invandringsöverskott om 114 

personer och slutligen ett inrikes flytt-

ningsöverskott om 88 personer. 
 

 
 

Bostadsmarknaden 
Bostadsbyggandet sköt fart under 2015 

och fortsatte över 2016 och under första 

halvåret 2017. Under första halvåret har 

37 bygglov för nybyggnad av enbostads-

hus beviljats att jämföra med 24 under 

samma period föregående år. Dessutom 

har bygglov beviljats för tre flerbostadshus 

med sammanlagt 39 lägenheter i Skum-

meslöv samt ett radhus med totalt 5 

bostadslägenheter i Allarp. Därutöver har 

bygglov beviljats för ett parhus med 2 

lägenheter i Mellby. 

 

Efterfrågan av hyreslägenheter förväntas 

vara fortsatt hög på grund av att många 

äldre önskar sälja sina villor och flytta till 

lägenhetsboende. I Laholm fortsätter pla-

neringen för en mer blandad bebyggelse 

med både flerbostadshus och villatomter 

både i Östra Nyby och centralt i bl.a. kv. 

Hästen och kv. Kobben. I Laholms tätort 

har kommunen nu inga lediga villatomt att 

erbjuda.  
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Arbetsmarknad 
Med undantag för 2016 har trenden varit 

att den öppna arbetslösheten i kommunen 

sjunkit under de senaste åren. Mellan 

halvårskiftet 2016 och 2017 sjönk den 

med 0,4 procentenheter. I förhållande till 

hela landet låg den 0,5 procentenheter 

lägre. 

 

I åldern 18-24 år uppgick arbetslösheten 

till 2,7 procent, vilket var oförändrat i 

föhållande till halvårsskiftet 2016. Mot-

svarande andel för riket, vid samma tid-

punkt, var 2,8 procent. 

 

Följande tabell beskriver den öppna 

arbetslösheten som andel av befolkningen 

16-64 år vid halvårsskiftet under de sen-

aste fem åren. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Riket 3,5 3,2 3,1 3,0 3,0 
Länet 2,8 2,6 2,5 2,7 2,5 
Laholm 3,5 2,8 2,6 2,9 2,5 

 

Ekonomisk översikt 
 
Föregående budgetuppföljning och 

prognos 
I årets första prognos uppgick det sam-

mantagna nettobudgetunderskottet, för 

samtliga nämnder, till 20,0 mkr. De största 

avvikelserna redovisade barn- och ung-

domsnämnden (-9,9 mkr) och kultur- och 

utvecklingsnämnden (-10,0 mkr). 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämnings-

bidraget och fastighetsavgiften beräknades 

uppgå till 1 308,6 mkr, vilket var 14,2 mkr 

mer än vad som budgeterats. 

 

Det sammanlagda resultatet, enligt pro-

gnosen, uppgick till +16,0 mkr vilket var 

1,5 mkr sämre än budgeterat resultat. 

 

I samband med behandlingen av årets 

första budgetuppföljning anslogs ytterli-

gare 1 070 tkr för att täcka nämndernas 

merkostnader för årets lönerevision. 

Inklusive detta tillskott fördelades 23 170 

tkr till nämnderna för ändamålet. 

 

Verksamheternas nettokostnader 
Nämndernas prognoser över ekonomiskt 

utfall och måluppfyllelse i årets andra 

budgetuppföljning sammanställs i en sär-

skild handling. 

 

Nedan redovisas kortfattat respektive 

nämnds kommentarer och prognos. 

 

Kommunfullmäktige 
Verksamheten som består av kostnader för 

kommunfullmäktige och stöd till de poli-

tiska partierna beräknas inte uppvisa 

någon budgetavvikelse under året. 

 

Kommunstyrelsen 
Sammantaget för kommunstyrelsens verk-

samheter prognostiseras ett budgetunder-

skott om 400 tkr. 

 

Budgetöverskottet inom kommunled-

ningskontoret bedöms uppgå till ca 1 500 

tkr. Samtidigt erhöll styrelsen under året 

ett tilläggsanslag om 1 000 tkr för bi-

trädeskostnader i samband med över-

klagande av beslutet att förbjuda all biltra-

fik på stranden. Dessa medel kommer tro-

ligen endast att förbrukas till en mindre 

del under innevarande år. I övrigt avser 

det nu beräknade överskottet i huvudsak 

vakanta tjänster inom vissa enheter. 

 

Planeringskontorets verksamheter upp-

visade relativt stora budgetunderskott 

under fjolåret. Framförallt var detta märk-

bart inom gatu- och parkverksamheten. 

Under innevarande år förväntas en förbätt-

ring av budgetföljsamheten. Dels beror det 

på en mindre kostsam vinterväghållning 

men också på besparingsåtgärder och åter-

hållsamhet inom parkverksamheten. Kost-

naderna för gatubelysningen förväntas 

emellertid överskida budget. Efter in-

förandet av nytt mätsystem har abonne-

mangskostnaderna ökat kraftigt. 
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När drygt halva året har gått står det också 

klart att kostnaderna för färdtjänst har ökat 

mer än befarat. Budgetförstärkningen med 

1 000 tkr bedöms inte kunna täcka mer-

kostnaderna för ett ökat resande och lägre 

egenavgift. 

 

Sammantaget beräknas planeringskontoret 

få ett underskott mot budget med ca 1 900 

tkr. 

 

Inom räddningstjänsten förväntas det i 

nuläget inte uppkomma någon större net-

toavvikelse i förhållande till budget. 

 

Kommunstyrelsen (VA-verksamhet) 
Va-verksamheten i Halmstad och Laholm 

bedrivs i en gemensam organisation och 

med en gemensam nämnd, Laholms-

buktens VA. Huvuddelen av Laholms 

kostnader för drift och investeringar faktu-

reras från värdkommunen Halmstad.  

 

Nämnden rapporterar att året har präglats 

av en ansträngd dricksvattensituation, 

genom historiskt låga grundvattennivåer i 

flera av vattentäkterna. Nederbörden har 

varit lägre än normalt under ett par år, och 

därför har grundvattenmagasinen inte 

fyllts på i tillräcklig omfattning. Situation-

en medför samtidigt merkostnader i olika 

former. 

 

Verksamheten är budgeterad med 0-

resultat. Kapitalkostnaderna i form av rän-

tor och avskrivningar förväntas bli lägre 

än budget på grund av framflyttning av 

investeringar. Investeringsvolymen de 

närmaste åren är mycket hög och även 

mindre förskjutningar i tidsplaneringen 

ger relativt stora avvikelser på kort sikt.  

 

För verksamheten tillämpas en redovis-

ningsprincip som innebär att överuttag 

upptas som en skuld till VA-kollektivet i 

kommunens balansräkning. Årets beräk-

nade resultat redovisas därmed som +0. 

Överuttaget blir större än beräknat på 

grund av lägre kapitalkostnader och högre 

intäkter i form av anslutningsavgifter 

 

Kommunstyrelsen (Avfallsverksamhet) 
Avfallsverksamheten är i år budgeterad 

med ett underskott på 17 tkr. Som en följd 

av att nettokostnaderna förväntas bli 800 

tkr lägre än planerat pekar nu prognosen 

på ett resultatöverskott om 783 tkr. 

 

De förväntade merintäkterna om 1 450 tkr 

avser högre tippavgifter och renhållnings-

avgifter. Ökningen av de senare avgifterna 

förklaras till största delen av befolknings-

ökningen i kommunen och därmed fler 

abonnenter.  

 

Under våren och sommaren har förbere-

delserna till införandet av flerfackskärl 

påbörjats, vilket återspeglas i högre kost-

nader. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
Sammantaget för kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter prognostiseras ett 

budgetunderskott om 7 500 tkr. Intäkterna 

beräknas bli 8 000 tkr och kostnaderna 

15 500 tkr högre än budget. Den stora 

bruttoavvikelsen härrör sig främst från 

schablonintäkter från Migrationsverket, ej 

budgeterade projektintäkter samt stats-

bidrag för exempelvis karriärtjänster och 

lärarlönelyftet. 

 

Av nettounderskottet avser 3 500 tkr 

volymökningar inom gymnasieskolan, 

2 400 tkr befarade kostnadsökningar inom 

gymnasiesärverksamhet samt 1 600 tkr 

utebliven kompensation från Migrations-

verket för asylsökande elever i åldern 18 

år eller äldre under föregående år. Den 

uteblivna ersättning uppgick till totalt 

3 200 tkr men i samband med behandligen 

av den föregående budgetuppföljningen 

beslutade kommunfullmäktige att nämn-

den skulle tillföras 1 600 tkr från gemen-

samt avsatta medel som erhållits från 

schablonersättningen för etableringsinsat-

ser. 

 

Nämnden påpekar att det därutöver finns 

obalanser bla avseende tillkommande 
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hyreskostnader för Campus, utökade kost-

nader för besöksnäringen samt tillfälligt 

högre kapitalkostnader på inventarier. 

Under 2017 beräknas emellertid dessa 

negativa avvikelser täckas upp av ej ian-

språktagna medel för uppstart av ny verk-

samhet inom arbetsträning, som blivit för-

senad samt överskott inom fritidsverk-

samheten. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämnden redovisar ett prognostiserat net-

toöverskott om 2 600 tkr.  

 

Överskottet avser i huvudsak högre intäk-

ter inom bygglovsverksamheten till följd 

av hög aktivitet inom byggsektorn. Det 

beräknas även blir lägre kostnader än bud-

geterat till följd av vakant tjänst. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden redovisar ett beräknat netto-

budgetunderskott om ca 9 300 tkr i sin 

prognos.  

 

Av underskottet avser ca 8 500 tkr till-

kommande resurstilldelning beroende på 

ökade volymer inom grundskola, förskola 

och fritidshem. Även satsningen på elev-

datorer till elever på mellanstadiet samt 

inköpet av arbetskläder till personal inom 

förskola och fritids påverkar resultatet. 

Merkostnaderna för dessa satsningar 

(2 800 tkr) har nämnden för avsikt att 

täcka genom ianspråktagande från sin 

resultatfond. 

 

Däremot bedömer nämnden att det upp-

kommer överskott beroende på merintäk-

ter i form av medel som erhållits från 

schablonersättningen för etableringsinsat-

ser. Genom dessa intäkter kan en större 

andel av vissa verksamheter bidragsfinan-

sieras. 

 

Nämnden påpekar att de ökade volymerna 

även innebär att lokalfrågorna aktualiseras 

alltmer. Inom förskolan är behoven sär-

skilt påtagligt på grund av stora födelsetal 

i kombination med omfattande inflyttning. 

 

Socialnämnden 
Socialnämndens prognostiserade bud-

getunderskott beräknas uppgå till till 

4 100 tkr. 

 

Budgetavvikelserna fördelar sig på föl-

jande huvudområden: 

 

Central administration +900 tkr 

Äldreomsorg o hälso- o sjukv. -7 030 tkr 

Insatser för funktionsnedsatta +1 400 tkr 

Vuxna +300 tkr 

Barn och unga +1 100 tkr 

Ekonomiskt bistånd -700 tkr 

 

Som framgår redovisar nämnden en om-

fattande obalans inom äldreomsorgen. En 

del av underskottet beror på en ökning av 

antalet brukare som behöver dubbel-

bemanning, vilket medför extra kostnader. 

Vidare har man under sommaren haft höga 

personalkostnader, bland annat beroende 

på att man varit tvungen att teckna som-

maravtal, för att säkerställa bemanningen 

både inom hemtjänst och på de särskilda 

boendena. Personalkostnaderna under 

sommarmånaderna var 4,8 mkr högre i år i 

jämfört med motsvarande period i fjol. 

Verksamheten hade 14 lediga platser inom 

särskilt boende i augusti. Den ekonomiska 

konsekvensen av de outnyttjade platser är 

att det uppstår merkostnader för outhyrda 

lägenheter och att bemanningen inte kan 

användas optimalt. 

 

Inom LSS är det främst kostnader för per-

sonlig assistans och bostad med särskild 

service som ökat de senaste åren. Antalet 

personer inom LSS har ökat från ett 

genomsnitt på 172 personer under 2015 

till 200 personer under år 2017. Vidare 

ökar kommunens kostnader på grund av 

att Försäkringskassan har blivit striktare i 

sin bedömning av vad som ska räknas som 

grundläggande behov. Under 2017 täcks 

kostnaderna av tilldelade resurser för den 

nya gruppbostaden, som ännu ej är byggd 

och tagen i bruk. 
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Nämnden påpekar att man lägger särskilt 

fokus på kostnadsutvecklingen av eko-

nomiskt bistånd. Såväl antalet hushåll, 

som erhåller bistånd, och kostnaderna 

beräknas sjunka något i förhållande till 

fjolåret. Samtidigt förväntas budgeten för 

ändamålet överskridas med 700 tkr. 

 

Samtliga nämnders nettokostnader 
Sammantaget, för samtliga nämnder, upp-

går prognostiserat nettobudgetunderskott 

till 17,9 mkr genom följande avvikelse per 

nämnd (mkr): 

 

Kommunfullmäktige  + 0,0 

Kommunstyrelsen. - 0,4 

Kommunstyrelsen (VA- verks) + 0,0  

Kommunstyrelsen (avfallsverks.) + 0,8 

Kultur- o utvecklingsnämnden - 7,5 

Miljö- o byggnadsnämnden + 2,6 

Barn- o ungdomsnämnden  - 9,3 

Socialnämnden  - 4,1 

Revision  + 0,0 

   

Totalt  - 17,9 

 

Volymförändringar 
 

Bakgrund 
Respektive nämnds budget för 2017 har i 

årsbudgeten och kompletteringsbudgeten 

anpassats för volymförändringar mellan 

2015 års utfall och 2016 års utfall. 

 

Enligt budgetbeslutet ska prognostiserade 

volymförändringar under 2017 i förhål-

lande till 2016 redovisas i samband med 

budgetuppföljningarna. Prognos ska även 

lämnas på kostnadseffekterna av föränd-

ringarna. Hänsyn kommer att tas till 

volymförändringarna i samband med 

beslut om överföring av 2017 års budget-

resultat till resultatfond. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
I kompletteringsbudgeten tillfördes nämn-

den 615 tkr i förhållande till 2016 års nivå 

för volymökningar inom gymnasieskolan. 

Ökningen, exklusive asylsökande elever 

och elever från annan kommun, uppgick 

till 6 elever. 

 

Enligt nu aktuell prognoser beräknas anta-

let årselever innevarande öka med hela 34 

i förhållande till 2016. Denna volymök-

ning medför kostnadsökningar under 2017 

med 3 500 tkr. 

 

Antal elever totalt på gymnasiet bedöms i 

år bli 910, varav 40 är asylsökande elever 

där kommunen erhåller statsbidrag från 

Migrationsverket, och 22 elever folk-

bokförda i annan kommun, där kommunen 

erhåller interkommunala ersättningar. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden har i årsbudgeten och komplet-

teringsbudgeten kompenserats med totalt 

ca 4 500 tkr. Kompensationen avsåg 

ökade volymer under 2016.  

 

Antal barn inom i förskolan bedöms, jäm-

fört med 2016 öka med 53 och på fritids-

hem med 35. I grundskolan bedöms 

ökningen uppgå till 28 elever. 

 

Det ökade resurstilldelningsbehovet inom 

förskolan bedöms uppgå till 5 757 tkr, 

inom fritidshemsverksamheten till 1 077 

tkr och inom grundskolan till 1 658 tkr. 

Totalt 8 492 tkr. 

 

Socialnämnden 
Antalet hemtjänsttimmarna är i stort sett 

oförändrade. Däremot väljer fler brukare 

att bo kvar hemma, vilket medför ökat 

vårdbehov och krav på mer kvalificerade 

insatser. 

 

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 

och fastighetsavgift 
 

Oförändrad skatteunderlagsprognos 
Beräkningarna i budgeten byggde på den 

prognos som Sveriges Kommuner och 

Landsting framställde i oktober.  

 

I nedanstående tabell beskrivs den senaste 

prognosen av skatteunderlagsförändringen 
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för åren 2016 och 2017 och det faktiska 

utfallet för 2015 i förhållande till de anta-

gande som låg till grund för budgeten. 

Utfallet för 2015 blev något högre än 

dåvarande prognos medan prognosen för 

2017 har förändrats i motsatt riktning. 

 
Procentuell förändring 
Prognos 2015 2016 2017 2015-17 
Oktober 2016 4,8 5,0 4,5 14,3 
Augusti 2017 5,0 5,0 4,3 14,3 
Differens +0,2 +0,0 -0,2 +0,0 
 

Enligt den nu aktuella prognosen från 

SKL blir slutavräkningen för 2016 års 

skatteintäkter gynnsammare än vad som 

bedömdes i årsredovisning. Detta medför 

en korrigering på +83 kronor per invånare 

eller ca 2,0 mkr. 

 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorn 

för 2017 till 5,2 procent. Som framgår var 

denna prognos betydligt högre än SKL:s 

nuvarande prognos, dvs de prognosti-

serade intäkterna är lägre än vad staten 

betalar ut preliminärt. Slutavräkningen 

beräknas till -390 kronor per invånare eller 

ca 9,6 mkr som kommunen då ska åter-

betala till staten i januari 2019. 

 

Utjämningsbidrag och generella stats-
bidrag 
Riksdagen anslog 10 miljarder till kom-

muner och landsting från år 2017 för mer 

resurser i välfärden. Av dessa medel erhål-

ler kommunen ca 22,2 mkr under inne-

varande år, vilket är 2,2 mkr mer än vad 

som budgeterats. 

 

Under 2016 erhöll kommunen ca 8,7 mkr i 

ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) för att 

stimulera ett ökat bostadsbyggande. I lik-

het med föregående år kommer staten i år 

att fördela 1,8 miljarder kronor för ända-

målet. Under fjolåret beviljades 111 

kommuner medel från bidraget. Under 

innevarande år kommer sannolikt fler 

kommuner att söka och bli beviljade 

bidrag. Det finns därför anledning att anta 

att bidraget per kommun blir lägre under 

detta året. På grund av denna osäkerhet 

ingår inte några intäkter från detta stats-

bidrag i prognosen. 

 

Fastighetsavgift 
År 2008 infördes en kommunal fastighets-

avgift. Utbetalningen till kommunerna 

under detta år utgick från ett visst antal 

kronor per invånare. From 2009 tillfaller 

däremot förändringen av taxeringsvärdet 

respektive kommun. Den årliga intäkts-

förändringen adderas till det ursprungliga 

regleringsbeloppet.  

 

Den totala intäkten för 2017 budgeterades 

till 53,3 mkr. Enligt aktuell prognos 

kommer avgiften i Laholms kommun att 

uppgå till 56,2 mkr. 

 

Prognostiserad budgetavvikelse 
De sammantagna intäkterna av kommu-

nalskatt, utjämningsbidrag och fastighets-

avgift beräknas i nuläget bli 13,2 mkr 

högre än budget. Avvikelsen specificeras i 

nedanstående tabell (mkr). I utjämning-

bidraget ingår även generella statsbidrag. 

 
 Budget Prognos Diff. 
Kommunalskatt 971,8 975,6 +3,8 
Utjämningsbidrag 269,3 275,8 +6,5 
Fastighetsavgift 53,3 56,2 +2,9 
Summa 1 294,4 1 307,6 +13,2 
 

Eftersom den nuvarande skatteunderlags-

prognosen, sammantaget för 2015 till 

2017, helt överenstämmer med den pro-

gnos som förelåg vid budgettillfället beror 

den positiva avvikelsen för skatteintäkter-

na uteslutande på en större befolknings-

ökning än vad som förutsågs i budget-

beräkningen. 

 

Jämfört med prognosen i april, som låg till 

grund för den första uppföljningen, har nu 

de beräknade skatteintäkterna för inne-

varande år justerats ned med totalt 1,0 

mkr. 

 

Delårsrapporten utgår från samma intäkts-

prognos som används i helårsprognosen. 

Prognostiserad avräkning för 2017 har 

upptagits i proportion till rapportperiodens 

längd.  
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Pensionskostnader 
Pensionskostnaden består i huvudsak av 

utbetalningar till pensionärer där förmånen 

intjänats före 1998, årets nyintjänande av 

förmånsbestämd ålderspension, premien 

för den avgiftsbestämda delen som uppgår 

4,5 procent av lönen för samtliga anställda 

samt löneskatt. 

 

Aktuell prognos för pensionskostnaderna 

jämfört med budgeterade kostnader fram-

går av nedanstående tabell (mkr). Samtliga 

belopp inkluderar särskild löneskatt. 

 
 Budget Prognos Diff. 
Pensionsutbetaln. 27,6 28,8 -1,2 
Pensionavgifter 42,0 44,4 -2,4 
Skuldökning 6,3 7,7 -1,4 
Övrigt 0,4 0,4 +0,0 
Intern finansiering 0,0 -2,5 +2,5 
Summa 76,3 78,8 -2,5 
S:a exkl fin.kost 74,4 76,8 -2,4 
 

Intjänad pensionsavgift för tiden fram till 

den 31 augusti innevarande år upptages i 

delårsrapportens balansräkning som en 

korfristig skuld. Utbetalning av dessa 

medel ska ske i början av nästa år. 

 

Genom att antal anställda ökat under de 

senaste åren ökar även de årliga pensions-

avgifterna. Samtidigt ökar även den inter-

na finansieringen av dessa merkostnader i 

form av personalomkostnadspålägg som 

belastar verksamheterna. 

 

Finansnettot 
Finansnettot uppgår i delårsrapporten till 

+1,3 mkr. De finansiella intäkterna är 3,1 

mkr medan kostnaderna uppgår till 1,8 

mkr.  

 

I helårsprognosen beräknas kostnaderna 

uppgå till 2,4 mkr medan intäktsprogno-

sen hamnar på 4,2 mkr. Finansnettot 

beräknas således bli +1,8 mkr i stället för 

budgeterade +1,9 mkr. 

 

I de finansiella intäkterna ingår borgens-

avgift från Laholmshem med ca 2,1 mkr. 

Vidare erhåller kommunen från Kom-

muninvest överskottsutdelning samt ränta 

på insatskapital och förlagslån med totalt 

1,3 mkr. Som en följd av de extremt låga 

räntenivåerna beräknas inte de likvida 

medeln tillföra några nämnvärda intäkter. 

 

Genom att komunen inte har några lån 

består de finansiella kostnaderna i huvud-

sak av räntekostnaden på pensionsskulden. 

 

Ekonomiskt resultat 
 

Periodens resultat 
Periodens slutliga resultat uppgår till 

+20,4 mkr. Detta är en försämring i för-

hållande till motsvarande period ifjol med 

12,4 mkr. 

 

Resultatet, i procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning, har under 

delårsrapportens period de senaste 5 åren 

uppgått till följande: 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

2,3 2,9 2,3 4,0 2,3 
 

Prognosens helårsresultat 
Enligt prognosen kommer kommunens 

slutliga resultat för helåret att uppgå till 

+15,8 mkr. 

 

Budgeterat resultat (inkl kompletterings-

budget och tilläggsanslag) uppgår till 

+16,4 mkr. I den nu redovisade budgetut-

fallsprognosen försämras detta resultat 

alltså med 0,6 mkr. Differensen mot bud-

get förklaras enligt följande: 

 

Nämndernas verksamhet -17,9 mkr 

Skatteintäkter och utjämningsb. +13,2 mkr 

Avskrivningar +4,6 mkr 

Finansnetto -0,1 mkr 

Pensionskostnader -2,4 mkr 

Realisationsvinster +3,5 mkr 

Ersättning kapitalkostnader -2,1 mkr 

Övrigt +0,6 mkr 

 

Summa -0,6 mkr 
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Resultatjämförelser 
I nedanstående diagram redovisas delårs-

rapportens resultat under fem år och bok-

slutsresultatet för 2013 - 2016 samt helårs-

prognosen för 2017. 

 

 
 

Avstämning mot balanskravet 
Enligt det lagstadgade balanskravet ska 

årets intäkter överstiga årets kostnader.  

 

Kommunfullmäktige har antaget riktlinjer 

för hantering av resultatutjämningsreserv. 

Den, enligt lagstiftningen, maximala reser-

veringen utnyttjas samtidigt som det har 

fastställts ett högsta belopp för storleken 

på reserven. Vid utgången av år 2016 mot-

svarade detta 70,5 mkr. 

 

Reserven får disponeras när den progno-

stiserade eller konstaterade skatteunder-

lagsutvecklingen understiger den genom-

snittliga utvecklingen av skatteunderlaget 

de senaste tio åren. 

 

Befintlig resultatutjämningsreserv uppgår 

till 70,5 mkr. Fjolåret avsättning begrän-

sades till det högsta beloppet som bestämts 

för storleken på reserven. 

 
 Delår Helår 
Resultat enligt resultaträkningen 20,4 15,8 
Justeringar:   
-Realisationsvinster anl. tillgångar 2,4 3,5 
Resultat efter balanskravsjust. 18,0 12,3 
Förändring av res.utjämn.reserv:  0,0 
Balanskravsresultat  12,3 
 

Vid avstämning av balanskravet ska inte 

realisationsvinster vid försäljning av 

anläggningstillgångar medräknas. Då pro-

gnosen innefattar denna typ av intäkter 

med 3,5 mkr uppgår prognostiserat helårs-

resultat, efter balanskravsjusteringar, till 

12,3 mkr. Detta innebär att balanskravet 

att uppnås. 

 

Enligt prognosen blir det inte möjligt att 

göra någon avsättning till resultatutjäm-

ningsreserven eftersom 1 procent av skat-

teintäkter och bidrag (13,1 mkr) överstiger 

”Resultat efter balanskravsjusteringar”. 

 

Nettokostnadsutvecklingen 
Nämndernas totala nettokostnader under 

de första åtta månaderna ökade med 6,7 

procent i förhållande till motsvarande 

period 2016.  

 

Enligt helårsprognosen ökar nämndernas 

nettokostnader, exkl avgiftsfinansierad 

verksamhet, med 5,5 procent. Verksam-

heternas totala nettokostnader, inkl pen-

sionskostnader och andra gemensamma 

kostnader och intäkter, ökar också med 5,5 

procent i förhållande till 2016.  

 

Likviditet och soliditet 
De likvida medlen uppgick den 31 augusti 

till 90,7 mkr, vilket är en minskning med 

49,3 mkr i förhållande till motsvarande tid 

i fjol. Vid årsskiftet uppgick de likvida 

medlen till 129,1 mkr.  

 

Att likviditeten sjunker beror på att Kom-

munfastigheter AB utnyttjar en allt större 

kredit inom koncernkontot. Denna kredit 

uppgick vid rapporttillfället till 122,1 mkr. 

Kommunens egna tillgodhavande har där-

emot fortsatt att öka. 
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Soliditeten hamnar på 67,9 procent, vilket 

är en minskning med 2,2 procentenheter i 

förhållande till motsvarande tidpunkt år 

2016 och 0,3 procentenheter sedan årsskif-

tet. Minskningen under den senaste 12-

månadersperiodent förklaras med en större 

balansomslutningen där såväl omsätt-

ningstillgångar som kortfristiga skulder 

ökat kraftigt. 

 

Förvaltning av pensionsmedel 
Vid föregående årsskifte uppgick det bok-

förda värdet av pensionsförvaltningen till 

61,9 mkr medan marknadsvärdet var 88,7 

mkr. 

 

Under tiden från årsskiftet till den 31 

augusti i år har marknadsvärdet ökat med 

3,0 mkr för att uppgå till 91,7 mkr. Den 

procentuella uppgången under årets första 

åtta månader har varit 3,3 procent. Under 

den senaste 12-månadersperioden har vär-

det ökat med 6,1 procent eller 5,3 mkr. 

 

Medlen är placerade i tre olika svenska 

räntefonder, en svensk aktieindexfond och 

en global aktiefond. Tillgångsfördelningen 

var den 31 augusti följande: 

 

Räntebärande värdepapper 46 % 

Svenska aktier 39 % 

Utländska aktier 15 % 

 

Investeringar  
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter 

och inventarier uppgick till 55,4 mkr. 

Investeringarna under motsvarande period 

i fjol var 28,9 mkr. 

 

 
 

Den totala nettoinvesteringsbudgeten upp-

går till 188,8 mkr. Prognostiserade netto-

investeringar för hela året ligger på 138,9 

mkr. Beräknat budgetöverskott uppgår 

således till 49,9 mkr.  

 

Inom Va-verksamheten beräknas inve-

steringarna uppgå till 60,9 mkr i stället för 

budgeterade 89,0 mkr.  

 

Utbyggnad av Ängstorp avloppsrenings-

verk pågår och beräknas slutföras kring 

årsskiftet 2018/19. Bedömd total investe-

ring är 99,5 mkr varav kommunens del 

uppgår till 50 procent. 

 

Arbetet med ombyggnaden Skottorps vat-

tenverk är delvis avhängigt av en utred-

ning som genomförs tillsammans med 

Sydvatten. Syftet med denna utredning är 

att göra en förnyad bedömning av behovet 

av utbyggnad. Budgeterad nettoinvestering 

om 6,0 mkr bedöms endast till ringa del 

förbrukas under året. 

 

Anläggandet av överföringsledning för 

spillvatten mellan Veinge och Laholm har 

förskjutits på grund av fördjupad arkeolo-

gisk undersökning på stora delar av plane-

rad ledningssträckning. Av avsatta medel 

om 9,3 mkr beräknas endast 3,0 mkr för-

brukas. Eftersom utbyggnaden av huvud-

ledning för dricksvatten sker parallellt 

med överföringsledningen för spillvatten 

blir även detta projektet försenat. Av bud-

geterade medel om 7,1 mkr beräknas end-

ast 1,0 mkr förbrukas i år. 

 

Beroende på försening av anläggnings-

arbetena på Nyby industriområde förvän-

tas utgifterna för exploatering av industri-

område bli 6,0 mkr lägre än avsatta medel 

för ändamålet. 

 

Projektet Resecentrum innefattar bl.a. 

fortsatt utbyggnad av pendlarparkering vid 

järnvägsstationen. Eftersom den nya över-

föringsledningen från Ängstorps renings-

verk ska passera området avvaktar man 

tills denna är anlagd, vilket beräknas vara 
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klart under 2018. Av budgeterade medel 

beräknas 2,4 mkr inte att förbrukas under 

året. 

 

Upplåning och finansiering 
Kommunen har för närvarande inte några 

lån. Någon nyupplåning är inte planerad 

under året. 

 

Kommunen och de helägda bolagen har 

sina betalningsflöde samordnade i ett 

gemensamt koncernkontosystem.  

 

Överlåtelse av fastigheter till Kom-

munfastigheter i Laholm AB 
Kommunen har den 1 april 2017 överlåtit 

följande fastigheter till Kommunfastig-

heter i Laholm AB: 

 

- Vessinge 2:132, del av, (Veingeskolan) 

- Mellby 12:1, (Mellbystrandsskolan) 

- Hishult 1:98, del av, (Hishultsskolan) 

- Fagotten 37, del av, (Brandstationen) 

- Potatisen 1 (Förskola i Laholm) 

 

Den totala köpeskillingen uppgick till 

215,4 mkr varav 186,9 mkr avsåg det bok-

förda värdet för fastigheterna vid över-

låtelsetidpunkten och 28, 5 mkr avsåg den 

återbetalning av tidigare avdragen investe-

ringsmoms som kommuen var skyldig att 

göra efter försäljningarna. 

 

Bolaget betalade förvärvet genom att 

erlägga kontant ett belopp motsvarande 

kommunens återbetalning av moms. Res-

terande del av köpeskillingen betalades 

genom att bolaget överlämnade en revers 

till kommunen. 

 

Borgensåtaganden 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer 

för kommunens borgensåtganden. Enligt 

dessa riktlinjer ska det för helägda bolag 

fastställas en borgensram samtidigt som 

en årlig borgensavgift på utnyttjad borgen 

ska erläggas. Borgensramen uppgår under 

innevarande år för Laholmshem AB till 

750,0 mkr och för Kommunfastigheter i 

Laholm AB till 200,0 mkr.  

 

Den övervägande delen av det totala bor-

gensåtagandet har lämnats till Laholms-

hem AB. Borgensåtagandet för detta bolag 

uppgår till 587,0 mkr vilket är oförändrat i 

förhållande till årsskiftet. Borgen för 

Kommunfastigheter AB uppgår till 110,0 

mkr. Detta är en minskning med 20,0 mkr 

jämfört med årsskiftet. 

 

Exklusive amorteringar under året uppgår 

det totala borgensåtagandet till 724,6 mkr.  

Under perioden har inte några åtaganden 

behövt infrias. 

 

Bolagens ekonomi och verksamhet 
 

Laholmshem AB  
Laholmshem AB är det enda helägda 

kommunala bolaget. Bolaget äger också 

dotterbolaget Kommunfastigheter i La-

holm AB. 

 

Verksamheten i Laholmshem AB består i 

att äga och förvalta fastigheter med bostä-

der och lokaler med huvudinriktning på 

bostadslägenheter med hyresrätt. Bolaget 

ska drivas enligt affärsmässiga principer 

och främja bostadsförsörjningen i 

Laholms kommun. 

 

Delårsrapporten för perioden januari-

augusti uppvisar ett överskott på 19,8 mkr 

efter skatt. Resultatet på helårsbasis för-

väntas bli 2,6 mkr lägre och då hamna på 

17,2 mkr. Budgeterat helårsresultat uppgår 

till +2,4 mkr. 

 

Räntorna på lånen ligger fortfarande på en 

historiskt låg nivå och flera lån har negativ 

ränta. Orsaken till att kostnaderna inte 

sjunker mer är att bolaget sen flera år till-

baka valt att hantera ränterisken (risken 

för höjda räntor) genom användandet av 

derivatinstrument i form av ränteswappar. 

Bedömningen är att de låga räntorna fort-

sätter och när ränteswaparna löper ut kan 

räntekostnaden sjunka samtidigt som ris-

ken ökar. 
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Uthyrningssituationen är god med väldigt 

få vakanser och i de fall de finns är det 

oftast på grund av olika former av renove-

ringsbehov. 

 

I början av året såldes tre fastigheter med 

45 lägenheter i Genevad och Veinge. För-

säljningen medförde en vinst om 17,8 

mkr, vilket påverkar resultatet som en 

engångseffekt. 

 

Den 1 april färdigställdes 48 nya lägen-

heter i Allarp, Skummeslövsstrand. Samt-

liga lägenheter är i dagsläget uthyrda. 

Utöver lägenheterna i Allarp bygger man 4 

ungdomsbostäder i Laholm ett nytt s k 

LSS-boende om 6 lägenheter i L:a Tjärby. 

 

Bolagets investeringar beräknas under året 

uppgå till 43,0 mkr, varav nyproduktionen 

svarar för 33,1 mkr.  

 
Mkr Jan-Aug 

2017 

Prognos 

2017 

Bokslut 

2016 
HyresIntäkter 76,8 116,8 118,1 
Övriga intäkter. 9,6 13,7 14,5 
S:a intäkter 86,4 130,5 132,6 
Rörelsens kostnad -72,0 -112,6 -122,2 
Rörelseresultat 14,4 17,9 10,4 
Res. vid försäljning 17,8 17,8 33,6 
Finansnetto -12,4 -18,5 -18,1 
Res. e. fin. poster 19,8 17,2 25,9 
Bokslutsdisp. 0,0 0,0 0,0 
Skattekostnad 0,0 0,0 0,3 
Resultat 19,8 17,2 26,2 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB  
Enligt ägardirektivet ska bolaget skapa 

möjligheter för kommunens verksamheter 

att arbeta i effektiva lokaler genom att för-

värva, äga, bebygga, förvalta och försälja 

fastigheter. Bolaget ska även bistå kom-

munen med att anskaffa och avveckla 

externt förhyrda lokaler. 

 

Perodens underskott uppgår till 1,1 mkr. 

Enligt prognosen förväntas underskottet 

för helåret hamna på 1,7 mkr. Budgeterat 

resultatunderskott uppgår till 1,1 mkr.  

 

Intäkterna avser i huvudsak ersättningar 

från kommunen i form av hyror, förvalt-

ningserättningar och tjänsteförsäljningar.  

 

För reverslånen till kommunen utgår ränta 

under året med 0,05 procent. Storleken på 

dessa lån uppgår till 341,9 mkr. 

 

I början av 2017 blev det klart med upp-

handlingen av nya Glänningeskolan och 

dess nya idrottshall. Arbetena har påbör-

jats under våren och beräknas vara klara 

till till halvårsskiftet 2019. Vidare har 

bolaget erhållit en beställning för byg-

gande av ett nytt parkeringsdäck vid nu-

varande busstationen i centrala Laholm. 

Arbete med projektering och upphandling 

har påbörjats. Projektet beräknas vara fär-

digt för att tas i bruk under våren 2019. 

 

Produktionen av en ny förskola på exploa-

teringsområdet Allarp i södra Skum-

meslövsstrand har färdigställts i sommar. 

Inflyttning har skett i augusti och verk-

samheten har påbörjats vid terminsstart. 

 

Den sista etappen av ombyggnaden av f d 

Osbecksgymnasiet, Campus Laholm, 

byggnad 100, har färdigställts under som-

maren 2017. Projektet har drabbats av viss 

försening och dessutom av fördyrningar. 

Den slutliga produktionskostnaden 

beräknas till ca 40 mkr. 

 

Projektering av nybyggnation av förskola i 

Ränneslöv håller på att färdigställas för 

upphandling. Beroende på byggstarten 

beräknas ca ett års byggtid. En trolig fär-

digställning är i början av 2019. 

 

Bolagets investeringar beräknas under året 

uppgå till 92,1 mkr, varav nyproduktionen 

svarar för 39,6 mkr. 

 
Mkr Jan-Aug 

2017 

Prognos 

2017 

Bokslut 

2016 
HyresIntäkter 54,0 83,7 69,9 
Övriga intäkter. 13,5 20,4 17,7 
S:a intäkter 67,5 104,1 87,6 
Rörelsens kostnad -68,5 -105,6 -89,3 
Rörelseresultat -1,0 -1,5 -1,7 
Finansnetto -0,1 -0,2 -0,8 
Res. e. fin. poster -1,1 -1,7 -2,5 
Bokslutsdisp. 0,0 0,0 0,5 
Skattekostnad 0,0 0,0 -0,1 
Resultat -1,1 -1,7 -2,1 
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Sammanfattande finansiell analys 
Efter två år med försämrade resultat för-

bättrades detta under 2016 för att uppgå 

till +30,6 mkr. Resultatet, i procent av 

skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning, uppgick till 2,4 procent. Det 

bör samtidigt uppmärksammas att utan de 

två särskilda statsbidragen för att hantera 

flyktingsituationen och för att stimulera ett 

ökat bostadsbyggande, totalt 32,7 mkr, 

hade det finansiella resultatet blivit nega-

tivt. 

 

Enligt prognosen för 2017 uppnås ett 

resultat om 15,8 mkr, vilket således är en 

försämring jämfört med i fjol. Överskottet 

motsvarar 1,2 procent av skatter, utjäm-

ning och generella bidrag. Kommunens 

långsiktiga resultatmål uppgår till 2,0 pro-

cent. 

 

Enlig den nu föreliggande prognosen ökar 

nämndernas kostnader sammantaget med 

5,5 procent i förhållande till föregående år. 

Om man exkluderar avtalsmässiga löne-

kostnadsökningar och prisökningar som 

nämnderna erhållit budgetmässig kompen-

sation för uppgår kostnadsökningen till 

3,4 procent. Denna ökning avser då i 

huvudsak volymökningar i form av fler 

inskrivna barn i förskolan och fritidshem, 

fler grund- och gymnasiekolelever samt 

större volymer och ökad vårdtyngd inom 

vissa av socialnämndens verksamhets-

områden. Dessa förhållanden anges även 

som huvudsaklig orsak till de prognosti-

serade budgetunderskotten.  

 

Nämndernas sammantagna nettobudget-

underskott kommer enligt prognosen att 

uppgå till 17,9 mkr. Motsvarande under-

skott under fjolåret var 8,6 mkr.  

 

Följande tabell beskriver den procentuella 

utvecklingen av nämndernas nettokostna-

der, totala nettokostnader och skatteintäk-

ter och utjämningsbidrag i den nu fram-

lagda helårsprognosen. I de totala netto-

kostnaderna inryms såväl nämndernas 

kostnader som gemensamma netto-

kostnader. Här ingår pensionskostnader, 

nedskrivningar och realisationsvinster av 

fastigheter, särskilda engångskostnader 

eller intäkter etc. 

 
 2015 2016 2017 
Nämndernas kostnader 5,9 5,9 5,5 
Totala nettokostnader  5,8 6,2 5,5 
Skatteintäkter o utjämning. 5,3 7,6 4,4 
 

Som framgår förväntas ökningen av såväl 

kostnader som intäkter dämpas något i 

förhållande till de två föregående åren. 

 

Kommunens befolkning har ökat kraftigt 

under 2015 och 2016. Ökningen har emel-

lertid inte varit jämnt fördelad över åldrar-

na utan denna har propotionellt varit 

betydligt högre bland barn och ungdomar. 

Detta förklarar då till stora delar de 

volymökningar inom förskola, grundskola 

och gymnasieskola som nämnderna avise-

rar. Samtidigt sjunker den relativa andelen 

av befolkningen i åldrarna 19-64 år. 

 

I nedanstående diagram framgår tydligt 

ovan beskrivna förhållande. 

 

 
 

I det kortsiktiga perspektivet är det därför 

en utmaning att begränsa kostnadsök-

ningarna till motsvarande nivå som intäk-

terna utan tillskott av statsbidrag, effekti-

vitsbesparingar inom verksamheterna eller 

andra intäktsökningar. 
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Uppföljning av finansiella mål 
 

Allmänt 
Kommunfullmäktige har fastställt rikt-

linjer för god ekonomisk hushållning. 

Enligt dessa ska kommunens ekonomiska 

planering präglas av långsiktig god eko-

nomisk hushållning som ytterst syftar till 

att varje generation själv måste bära kost-

naderna för den service som den konsume-

rar.  

 

Verksamheternas mål och krav på am-

bitionshöjningar måste underordnas de 

samlade ekonomiska förutsättningarna.  

 

Med hjälp av de finansiella målen kan det 

avgöras om kommunens finansiella ställ-

ning utvecklas på ett sätt som är förenligt 

med god ekonomisk hushållning. Dessa 

blir samtidigt styrande för vad kommunen 

långsiktigt vill uppnå ifråga om förmö-

genhetsutveckling, vad den löpande verk-

samheten kan kosta och vilka resultat-

nivåer som krävs. 

 

Finansiella mål 
Budgeten för 2017 innehåller två finan-

siella mål.  

 

Resultatmålet beskriver en acceptabel nivå 

på överskottet från den löpande verksam-

heten och tar sikte på genomsnittet under 

de 3 senaste åren. Ett överskott i verksam-

heten skapar förutsättningar för att lång-

siktigt finansiera ny- och reinvesteringar 

och kommunens pensionsåtaganden. Dess-

sutom utgör det en beredskap för oförut-

sedda kostnader 

 

Soliditeten, det vill säga eget kapital i för-

hållande till totala tillgångar, är ett veder-

taget mått för att beskriva långsiktig betal-

ningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun 

har desto större är det finansiella hand-

lingsutrymmet. 

 

Avstämningen av resultatmålet sker mot 

prognostiserat helårsresultat medan solidi-

tetsmålet mäts mot utfallet den 31 augusti. 

 

Resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning 

Genomsnittet av utfallen åren 2015 och 

2016 samt prognosen för 2017 uppgår till 

1,6 procent. Målet i den del som avser det 

genomsnittliga resultatet under de 3 

senaste åren uppfylls således ej enligt pro-

gnosen. Däremot beräknas inte årets resul-

tat understiga 1,0 procent. Genom det 

prognostiserde resultat på 1,2 procent 

uppfylls alltså den delen av målet men 

med relativt liten marginal. 

 

Soliditet 
 

 
 

 

 

 

Uppföljning 

Soliditeten, inklusive pensionsförpliktel-

serna, uppgick 2016 till 25,8 procent. 

Motsvarande nyckeltal den 31 augusti 

2017 blir 27,1 procent. Genom att målet 

uppfyllts efter 8 månader är bedömningen 

att det även kommer att uppnås för helåret. 

Orsaken till att soliditeten ökar är att de 

pensionsförpliktelser som redovisas som 

ansvarsförbindelse sjunker. 

 

 

Kommunens resultat ska uppgå till 

minst 2,0 procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning 

under en rullande treårsperiod. Resul-

tatet får dock inte understiga 1,0 pro-

cent ett enskilt år i perioden. 

Kommunens soliditet, inklusive samt-

liga pensionsförpliktelser, ska för varje 

enskilt år öka. 
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Personalekonomisk redovisning 
 

Antal anställda 
Antalet anställda förändrades under perioden enligt följande: 

 

 14-07-31 15-07-31 16-07-31 17-07-31 

Tillsvidareanställda 1 572 1 737 1 860 1 863 

Visstidsanställda med anställning 129 171 191 240 

om minst 3 mån     

Summa 1 701 1 908 2 051 2 103 

 

 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 

tre personer och antalet visstidsanställda 

har ökat med 49 i antal jämfört med 

samma tidpunkt 2016. Sammantaget har 

antalet anställda ökat med 52 personer 

under den senaste tolvmånadersperioden.  

 

Förändringen specificerad på olika befatt-

ningskategorier framgår av nedanstående 

tabell. 

 

Kategorin vård- och omsorgspersonal som 

även innefattar förskolepersonal och fri-

tidspedagoger, vilka uppgick till 305 av 

totalt 1 004 anställda inom kategorin. En 

ökning har skett av personal inom fram-

förallt förskola och äldreomsorg. Det har 

däremot skett en minskning av antal per-

sonal inom verksamheten för ensamkom-

mande flyktingbarn på grund av struk-

turella skäl. Antalet personliga assistenter 

har också minskat vilket dels beror på att 

brukare har fått andra vårdformer, dels på 

grund av Försäkringskassans ompröv-

ningar av ärenden. Kategorin vård- och 

omsorgspersonal har ökat totalt med 16 

anställda.  

 

Antalet anställda enhetschefer inom den 

sociala verksamheten har ökat med 6 tills-

vidareanställda och 2 visstidsanställda. 

Dessa visstidsanställda enhetschefer har 

anställt som trainee. Ökningen med 6 

tillsvidareanställda motsvarar inte den 

verkliga ökningen då nytillträdda chefer 

har kommit på plats innan de tidigare har 

slutat under sommaren 2017. 

 

Kategorin ”Skolpersonal” har ökat med 14 

anställda. Ökningen har främst skett av 

grupperna studiehandledare och tillfälligt 

anställda resursarbetare. 

 

Antalet anställda handläggare ökade med 

10 och avser olika befattningar inom om-

rådena planering, utredning, organisation, 

näringsliv och skola. 

 

 

Befattningskategori 2016-07 2017-07 Förändring 
Vård och omsorg, handläggare 82 78 -4 

Vård och omsorg, Specialister 70 71 +1 

Vård och omsorg, Föreståndare, arbetsledare 31 39 +8 

Vård och omsorg, Vård- o omsorgspersonal 988 1004 +16 

Bildning och Fritid, Föreståndare, arbetsledare 21 24 +3 

Bildning och Fritid, Handläggare 15 14 -1 

Bildning och Fritid, Fritidspersonal 27 35 +8 

Bildning och Fritid, Kulturpersonal 17 15 -2 

Bildning och Fritid, Lärare 319 320 +1 
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Befattningskategori 2016-07 2017-07 Förändring 
Bildning och Fritid, Skolpersonal 65 79 +14 

Teknik, Handläggare 31 31 0 

Teknik, Arbetsledare 23 21 -2 

Teknik, Ekonomipersonal 88 90 +2 

Teknik, Teknisk personal 71 68 -3 

Administration, Chef 50 47 -3 

Administration, Handläggare 70 80 +10 

Administration, Kontorspersonal 83 87 +4 

Summa 2 051 2 103 +52 
 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvarons andel av arbetstiden i pro-

cent för kommunens anställda redovisas i  

 

nedanstående tabell. Frånvaroandelen 

under första halvåret jämförs med såväl 

helår som halvår 2015 och 2016. 

 

 2015 2015 2016 2016 2017 

 Halvår Helår Halvår Helår Halvår 

Total sjukfrånvaro 6,6 6,3 7,1 6,8 5,8 

Sjukfrånvaro män 3,4 3,1 3,1 3,0 2,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,4 7,0 8,2 7,7 6,6 

Anställda - 29 år 3,6 3,5 3,8 5,5 4,9 

Anställda 30-49 år 6,5 6,4 6,9 7,7 6,1 

Anställda 50 år - 7,5 7,2 8,5 7,7 5,9 

 

Den totala sjukfrånvaron för Laholms 

kommun uppgick under första halvåret 

2017 till 5,8 procent av arbetstiden, vilket 

är en minskning med 1,0 procentenhet 

jämfört med helåret 2016. Den del av 

sjukfrånvaron som avser sjukfall för en tid 

av 60 dagar eller mer uppgick till 50,4 

procent, vilket är en minskning med hela 

6,7 procentenheter jämfört med helåret 

2016. 

 

Sjukfrånvaron har minskat i alla ålders-

grupper för kvinnorna. Minskning av sjuk-

frånvaron för männen är däremot margi-

nell Kvinnornas sjukfrånvaro är fort-

farande mer än dubbelt så hög som män-

nens med 6,6 procent av arbetstiden.  

 

Vid jämförelse av respektive verksamhet 

för helåret 2016 och halvåret 2017 har 

sjukfrånvaron minskat med ca 1 pro-

centenhet inom både barn- och ung-

domsverksamheten och för den sociala 

verksamheten. Sjukfrånvaron för barn- 

och ungdomsverksamheten uppgick till 

5,7 procent och för den sociala verksam-

heten till 7,2 procent. För kultur- och 

utvecklingsverksamheten har sjukfrån-

varon minskat med 1,2 procentenheter till 

4,0 procent.  

 

Lönekostnader 
Lönekostnadsutvecklingen, exkl. perso-

nalomkostnader och uppdragstagare, 

under perioden januari tom augusti för de 

fem senaste åren framgår av nedanstående 

tabell.  
 

Jan -Augusti Mkr Förändring 
2013 347,0 +4,7% 
2014 354,4 +2,1% 
2015 407,9 +15,1% 
2016 454,1 +11,3% 
2017 477,4 +5,1% 

 

Lönekostnadsökningarna fortsätter även 

under innevarande år att öka, utöver de 

avtalsässiga kostnadsökningarna, på grund 
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av fler anställda och riktade statsbidrag för 

särkilda lönesatsningar. Ökningen är 

emellertid avsevärt lägre än vad som varit 

fallet under de två föregående åren. Under 

de åren påverkade även verksamhetsöver-

föringen inom vård och omsorg och stats-

bidrag för ökad bemanning lönekostnads-

ökningarna. 

 

Löneöversyn som gäller from den 1 maj 

har genomförts för Kommunal och från 1 

april för övriga fackliga organisationer. 

 

Personalpolitiskt arbete 
Arbetet med projektet Önskad sysselsätt-

ningsgrad fortsätter genom utbildningar av 

enhetschefer, assistenter/samordnare samt 

timvikarier i individuell arbetstidsplane-

ring, sms-bemanning och vikariemodulen. 

 

Med anledning av kommunstyrelsens mål 

om att öka kvaliteten i rekryteringsproces-

sen erbjuds chefer utbildning i s.k. kompe-

tensbaserad rekrytering.  

 

Kommunstyrelsen har som ett av sina 

arbetsgivarmål att sänka sjukfrånvaron 

med 2 procentenheter. För att understödja 

det arbetet har kommunen och företags-

hälsovården arbetat fram ett förebyggande 

rehabiliteringsprogram; ”Omnia”, för att 

stärka hälsan hos medarbetare. 

Arbete med att utbilda arbetsplats-

ambassadörer fortsätter (omgång två) där 

syftet är att förbättra introduktion av nya 

medarbetare samt att ge stöd till personer 

som arbetstränar eller har en praktikplats. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat om att 

inrätta en bemanningsenhet. Nästa steg är 

att rekrytera en chef för enheten som får i 

uppdrag att bygga upp arbetet.  

 

Personal- och kompetensförsörjningen är 

synnerligen ansträngd vilket påverkar che-

ferna och dess verksamheter. Första lin-

jens chefer väntas hantera och balansera 

stora förväntningar och krav från politiker, 

den strategiska nivån, den administrativa 

nivån, medarbetarna, medborgarna, och 

inte minst, den egna professionen. De är 

ansvariga för att genomföra olika typer av 

förändrings- och utvecklingsprojekt. Upp 

till detta står arbetsgivaren många gånger 

inför rekryteringssvårigheter av chefer. 
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Prognos för måluppfyllelse gemensamma resultatmål

Kommunfullmäktige har fastställt vision och 

tolv inriktningsmål för fyra år framåt. Uti-

från dem har kommunstyrelsen prioriterat 

fem mål som nämnderna har konkretiserat i 

fem gemensamma resultatmål att kraftsamla 

kring. 

 

Sammanfattande prognos för måluppfyl-

lelse 

Den sammanfattande prognosen för de fem 

gemensamma resultatmålen är att målet i 

Barn och unga och målet kring utbildning i 

Utbildning, näringsliv och företagsamhet 

bedöms inte uppfyllas under 2107. Målet i 

Hållbar tillväxt bedöms uppfyllas och målen 

kring företagsetableringar och sysselsättning 

inom Utbildning, näringsliv och företag-

samhet och Trygg välfärd bedöms delvis 

uppfyllas. 

 

 

 

 

 

Målområde Mål Prognos 

1. Barn och unga Barn och ungdomars psykiska välbefinnande ska öka Röd 

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

3. Utbildning, näringsliv och 
företagsamhet 

Alla är läskunniga i årskurs 3. Fler är behöriga till gymnasiet. Röd 

Fler företagsetableringar och fler människor i sysselsättning. Gul 

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

 

 

 

Gemensamma resultatmål 
Målområde 1 – Barn och unga 
 

Prioriterat inriktningsmål under 2017 

 Barn och unga ska ges förutsättningar för 

en bra start i livet med tidiga insatser och 

stöd till föräldrar utifrån individuella be-

hov och barnens bästa ska genomsyra all 

planering. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering är 

att vi vill att färre barn och unga ska hamna i 

utanförskap. 

 

Sammanfattande bedömning av förvän-

tad måluppfyllelse 

Prognosen är att målet inte nås under 

2017.  

 

Kommunstyrelsen och miljö- och bygg-

nadsnämnden bedömer att de delvis bidrar 

till målet. Barn- och ungdomsnämnden, kul-

tur- och utvecklingsnämnden samt social-

nämnden bedömer att de bidrar helt till 

måluppfyllelse utifrån planeringen. 
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Gemensamt resultatmål inom Barn och unga KS, BUN, KUN, 
SON  

Barn och ungdomars psykiska välbefinnande ska öka 
 
Målsatta indikatorer 

 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Prognos 

2017 

Andel elever med frånvaro som överstiger 12 dagar per kvartal (åt-
gärd 4 i barn- och elevhälsoplanen) 

- - 1 Minskning Ökning 

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 
insats/utredning (%) 

 0-12 år 
 13-20 år 

 
 

93 
64 

 
 

74 % 
77 % 

 
 

79 % 
74 % 

Ökning Ökning 

 

Informationsmått 

 
Utfall 2014 Utfall 

2015 

Utfall 2016 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 8,2 8,3 - 

Antal elever som är aktuella för åtgärd 5 i åtgärdstrappan i barn- och Elevhälsoplanen - - - 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 18-24 år. 38 (2011) 43 
(2013) 

39 (2015) 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Förtroende. 18-24 år. 39 (2011) 52 
(2013) 

47 
(2015) 

Antal aktualiseringar 0-20 år - - 923 

Antal SIP barn/unga 0-20 år - - Ingen 
mät-
ning 

Andel barn/unga 0-20 år som var föremål för individuellt behovsprövade insatser (%) 1,9 1,6 - 

Antal placerade barn och ungdomar på institution eller i familjehem, inkl ensamkom-
mande barn och unga 

 - 155 

Andel unga som upplever sin hälsa som mycket bra eller bra, åk 8. (%)  - 77,9 

Andel unga som upplever hälsa som mycket bra eller bra, åk 2 gymnasiet. (%)  - 78,6 

 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till 

måluppfyllelse 

Barn- och ungdomsnämndens huvudupp-

drag, barns och ungas utveckling och lä-

rande, är i sig ett arbete som indirekt leder 

till måluppfyllelse inom området. Att klara 

skolan och få en utbildning är den enskilt 

viktigaste faktorn för varje barns utveckl-

ing och framtid och den viktigaste skydds-

faktorn mot framtida utanförskap och psy-

kisk ohälsa utanförskap. Verktygen i arbe-

tet är bland annat en strävan att utveckla 

undervisningen, agera tidigt vid tecken på 

avvikelse, förstärka olika stödinsatser, 

agera tidigt vid misstänkta kränkningar 

samt eftersträva ett gott samarbete mellan 

hemmet och skolan. För att säkerställa 

kontinuiteten för våra barn och elever har 

riktlinjerna för övergångar mellan olika 

skolor reviderats. 

 

Laholms kommun har för andra gången ge-

nomfört Myndigheten för ungdoms- och ci-

vilsamhällesfrågors LUPP-enkät (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) under 

hösten 2016. Den allmänna hälsan upplevs 

som god bland ungdomar i Laholm. När det 

gäller den psykiska hälsan har den också 

förbättrats sedan den förra uppföljningen 

som gjordes 2012, framför allt när det gäller 

tjejer i årskurs 2 på gymnasiet, även om den 

är fortsatt dålig. Resultaten i LUPP-enkäten 

kommer att användas i planeringsprocessen 

inför 2018. 

 

Våren 2017 har Barn- och ungdomsverksam-

heten haft uppdraget att arbeta fram en för-
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studie kring barn och ungas psykiska hälsa 

vilken presenterades före sommaren. Förstu-

dien ligger till grund för det fortsatta arbetet 

med att förbättra den psykiska hälsan och 

under hösten kommer kultur- och utveckl-

ingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden 

och socialnämnden tillsammans arbeta fram 

strategier för det fortsatta arbetet.  

 

Under december 2016 påbörjade även barn- 

och ungdomsverksamheten utbildningssats-

ningen ”Välmående ger resultat”, vilken 

beskrivs närmre under målområden 4.  

 

Socialnämnden arbetar aktivt genom att 

kunna erbjuda lokala stöd och behand-

lingsinsatser för att undvika institutionspla-

ceringar. Laholm har i förhållande till riket 

lägre antal barn placerade på institution.  

 

Ungdomsteamet möter barn och unga på 

olika arenor. Att arbeta med barn och ungas 

psykiska hälsa är ett av teamets allra viktig-

ast uppgifter. Olika typer av gruppverksam-

heter erbjuds till barn och unga för att möta 

olika typer av problematik inom området. 

Föräldrastöd erbjuds till föräldrar med barn i 

olika åldersgrupper. Det görs i form av för-

äldrastödsgrupper men även genom olika 

typer av föreläsningar. Det erbjuds även för-

djupad föräldrautbildning till nyanlända per-

soner som flyttar till Laholm.  

 

Ett gemensamt projekt med skolan och 

skolhälsovården bidrar ytterligare till 

måluppfyllelsen. Projektet riktar sig till 5:e 

klassare i kommunen där filmer visas utifrån 

ungas vuxnas erfarenheter att växa upp med 

föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa. Pro-

jektet syftar till att upptäcka barn och unga 

som lever i dessa miljöer, sprida kunskap 

och information om vilken hjälp som finns 

att få.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har under 

sommaren haft ett välbesökt sommarpro-

gram för unga genomförts i samverkan med 

socialtjänsten. Andra aktiviteter som genom-

förts för ungdomar under sommaren är 

sportsommar och Hjörneredslägret. 

 

Föreningsstödet har förstärkts genom ett 

ökat aktivitetsstöd för barn och ungdomar 

till föreningarna för minskat utanförskap.  

 

En del av ungdomarna på Osbecksgymnasi-

ets introduktionsprogram har mått/mår psy-

kiskt dåligt. Med anledning av det har för-

stärkningar skett med elevcoach, kurator och 

praktiksamordnare för att stötta eleverna och 

pedagogisk personal på introduktionspro-

grammet. 

 

En annan insats från kultur- och utveckl-

ingsnämnden under året är att utveckla ung-

domars anställningsbarhet. 200 ungdomar 

har haft feriearbete under sommaren och 

resultaten i det kommunala aktivitetsansva-

ret visar på att de allra flesta har sysselsätt-

ning. Feriearbete och Osbecksmodellen hål-

ler på att utvärderas, yrkescafé har genom-

förts liksom mötesplats Laholm samt jobb-

sökarmässor. 

 

 

 

Målområde 2 – Hållbar tillväxt 
 

Prioriterat inriktningsmål under 2017 

 Laholm ska ha en samhällsbyggnad som 

bygger på hållbar tillväxt för en levande 

landsbygd, en stadskärna för boende, 

handel och mötesplatser samt en utveckl-

ing av kustområdet. Vi ska erbjuda at-

traktiva och differentierade boendefor-

mer och inbjudande offentliga miljöer. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 

under 2017 är att vi vill se fler som flyttar 

in, fler som bor kvar och fler nöjda med 

Laholm som boendeort. Vi skapar gärna 

boendeformer som är attraktiva för alla 

åldrar och alla behov. Kommunen behöver 

vara attraktiv ur ett helhetsperspektiv och 

målet är lättare att nå om vi samverkar. Vi 
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vill se fler som är delaktiga, fler som är 

nöjda med sin livssituation och fler som 

känner trygghet med att vara kommunin-

vånare. 

 

Sammanfattande bedömning av förvän-

tad måluppfyllelse 

Prognosen är att målet uppnås. 

 

Kommunstyrelsen, barn- och ungdoms-

nämnden, kultur- och utvecklingsnämn-

den samt socialnämnden bedömer att de 

bidrar helt till måluppfyllelse utifrån 

planeringen. Miljö- och byggnads-

nämnden bedömer att de bidrar delvis.

 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Hållbar tillväxt KS, BUN, KUN, MBN, SON, Laholmshem 

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

Målsatta indikatorer 

 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Mål-

värde 

2017 

Prognos 

2017 

NRI Helhet – Nöjd region-index 61 
(2011) 

61 
(2013) 

61 
(2015) 

Ökning Ökning 

Invånarnas rekommendationsbenägenhet av Laholm som boendeort 
till vänner och bekanta 

65 
(2011) 

66 
(2013) 

66 
(2015) 

Ökning Ökning 

Folkmängd 23 781 24 195 24 664 Ökning Ökning 

Jag är positiv till att växa upp i Laholm 75 % 86 % 82 % Ökning - 

 

Informationsmått 

 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 40 (2011) 42 (2013) 42 (2015) 

Invånarnas upplevelse av trygghet 53 (2011) 48 (2013) 55 (2015) 

Elevers syn på skolan och undervisning i åk 8 (KKIK-mått 19) (%) 82 81 84 

Andel som svarat Ja på frågan: Tror du att du kommer att flytta från 
kommunen där du bor? Åk 2 gymnasiet. (%) 

62 
(2012) 

- 56 

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

- - 43/19/6 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Förskolan 65 (2011) 68 (2013) 66 (2015) 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Grundskolan 59 (2011) 63 (2013) 61 (2015) 

Flyttningsnetto (skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer under året) 321 443 464 

Äldreomsorg, särskilt boende – Andel som svarat mycket nöjd 
nöjd/ganska nöjd på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? (%) 

89 95 96 

Brukarbedömning hemtjänst, äldreomsorg, trygghet (andel) (%) 89 92 91 

Invånarnas möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (KKIK-
mått 14) 

57 57 69 

 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till 

måluppfyllelse 

Befolkningsökningen är större än förväntat 

och vi kommer nå målet om 25 000 invånare 

redan vid nästkommande årsskifte. Laholms 

kommun är attraktivt både för inflyttning för 

att bosätta sig och för verksamheter att eta-

blera sig i. Aldrig förr har trycket varit så 

stort på villatomter och mark för industri- 

och verksamhetsetablering.  
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Arbetet med att utveckla de olika tätorternas 

centrum fortsätter och bidrar till en triv-

sammare och säkrare boendemiljö. Flera 

fysiska insatser som gjorts och görs syftar 

till en ökad trygghet och större delaktighet i 

samhället. Exempel på det är en belyst och 

avskild gång- och cykelväg till och från det 

nya stationsområdet i Allarp och från 

Skummeslövsstrand till Skottorp. I kustom-

rådet har i samband med nedgrävning av 

fiber även tomrör för framtida utbyggnad av 

gatubelysningen gjorts.  
 

Laholms kommun värnar om att få in invå-

narnas åsikter i samhällsbyggnadsprocessen. 

Kommunstyrelsen presidium har fortsatt sitt 

arbete med att träffa byalagen runt om i 

kommunen. Ett byalagsråd har skapats och 

tanken är att representanter från detta konti-

nuerligt ska träffa delar av kommunledning-

en vid några tillfällen under året.  

 

Utveckling pågår också av ärendeprocessen 

i tidiga skeden för större involvering. På för-

sök skickas nu alla tidiga skeden (planbe-

sked, planuppdrag etc) ut för tjänstemanna-

synpunkter till samtliga verksamheter i 

kommunen. Därefter redovisas dessa för 

samhällsbyggnadsberedningen. Allt för att 

få in alla kommuninvånares perspektiv i 

samhällsbyggandet. Förväntad effekt är att 

begreppet ”människan i centrum” ska få en 

viktigare betydelse i flödet av de tekniska 

aspekterna för infrastruktur och byggnader. 

 

Socialnämnden fick redan 2013 medel från 

kommunstyrelsen för att göra en förstudie 

för att se vilka behov av renove-

ring/upprustning/ombyggnation som fanns 

på kommunens särskilda boenden för att 

dessa skulle kunna möta framtida krav gäl-

lande brandskydd, hälso- och sjukvård, 

vårdtyngd, demens mm. Förstudien har ännu 

inte blivit genomförd vilket innebär att 

samtliga behov inte är kända. Det finns kän-

nedom om brister exempelvis gällande till-

gänglighet vilket kan minska brukarnas upp-

levelse av att de har ett trivsamt boende på 

särskilt boende. Ett exempel på det kan vara 

nivåskillnader vilket gör att personer med 

rullator eller rullstol inte kan ta sig ut på sin 

uteplats. 

 

Genom att arbeta för att människor ska få 

bra levnadsmiljöer även om man har en 

funktionsnedsättning bidrar nämnden till 

måluppfyllelsen. Socialnämnden har till-

sammans med aktuella brukare byggt en ny 

gruppbostad och ytterligare gruppbostäder 

är på väg att byggas. Socialnämnden arbetar 

också för att upprustning av de särskilda bo-

endena, för att de ska klara av att möta nya 

krav, ska planeras och genomföras. Social-

nämnden bedriver träffpunktsverksamhet på 

de flesta av kommunens orter för personer 

som är lediga dagtid. 

 

Att utveckla aktiviteter och evenemang som 

lockar invånare och besökare till Laholm är 

en prioriterad insats för kultur- och utveckl-

ingsnämnden. Under sommaren har beach-

volleybollturneringar arrangerats i Mellbyst-

rand, evenemanget var välbesökt. Verksam-

heten fick hjälp av andra verksamheter inom 

kommunen i genomförandet. Cykelfestiva-

len arrangerades för första gången som ett 

kringarrangemang till Motions 6-dagars. 

Festivalen lockade en hel del invånare. En 

tredje insats är att använda evenemangska-

lender på visitlaholm.se för att marknadsföra 

aktiviteter och olika evenemang, vilket skett 

på ett mer proaktivt vis än tidigare. Bedöm-

ningen är att arbetet ger effekter på resul-

tatmålet både kort sikt men även på längre 

sikt.  

 

Barn- och ungdomsnämnden verkar på två 

plan för att bidra till måluppfyllelse inom 

området. Dels genom att bedriva en så bra 

verksamhet som möjligt men även genom 

att aktivt arbeta för att möta den ökade ef-

terfrågan av platstillgång. Arbetet med att 

ökad efterfrågan på bland annat förskole-

platser, är en av barn- och ungdomsnämn-

dens uppgifter. Idag har nämnden stora 

svårigheter att möta de önskemål föräldrar 

har kring valet av förskola, vilket skapar 

kritik. Under våren har kommunen i en del 

fall inte kunnat erbjuda förskoleplats inom 

lagstadgad tid på grund av bristen på plat-
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ser och förseningar av beslutad utbyggnat-

ion. 

 

Som underlag för att på sikt komma tillrätta 

med problemen har barn- och ungdomskon-

toret under våren 2017 utrett det framtida be-

hovet utifrån gällande befolkningsprognoser. 

Utredningen har lett till flera uppdrag till La-

holmshem AB rörande förstudier, samt att 

barn- och ungdomsnämnden initierat flera 

mark- och planärenden för att vara bättre rus-

tade för framtiden. En avgörande faktor är 

dock att de projekt som initieras genomförs 

så snabbt och effektivt som möjligt. Förse-

ningar av flera projekt är en av orsakerna till 

de problem som barn- och ungdomsnämnden 

har haft att hantera. Barn- och ungdomskon-

toret har nu uppdraget att genomföra en lik-

nande utredning rörande skollokaler då elev-

talen ökat snabbt och vi på några skolor re-

dan idag har platsbrist. 

 

 

 

Målområde 3 – Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
 

Prioriterat inriktningsmål under 2017 

 Laholms kommun ska erbjuda förskolor 

och skolor med hög kvalitet som ger 

goda kunskaper och möjligheter för 

fortsatt utveckling. 

 
Syftet med kommunstyrelsens prioritering är 

att vi vill sätta fokus på läskunnighet i års-

kurs 3, måltiderna i förskolan och skolan, en 

giftfri miljö i förskolor och skolor samt be-

hörigheten till gymnasiet under 2017. 

 

Sammanfattande bedömning av förvän-

tad måluppfyllelse 

 

Prognosen är att målet inte uppnås. 

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden bedömer att de bidrar 

helt till måluppfyllelse utifrån planeringen. 

Kommunstyrelsen och miljö- och bygg-

nadsnämnden bedömer att de bidrar delvis. 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företagsamhet KS, BUN, KUN, MBN, Kommunfas-
tigheter 

Alla är läskunniga i årskurs 3. Fler är behöriga till gymnasiet. 
 

Målsatta indikatorer 

 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Prognos 

2017 

Gymnasiebehörigheten (%) 88,9 79,2 86,7 Ökning Minsk-
ning 

Elever i årskurs 3 som nått kunskapskraven i svenska på Nationella 
proven (%) 

92,3 93,3 93,3 Ökning - 

*Skolverkets databas, Siris, presenterar med start i oktober aktuella siffror för 2017 
 

Informationsmått 

 
Utfall 

2015 

Utfall  

2016 

Mitt barn lär sig och får uppleva nya saker på förskolan (andel som svarat ”stämmer helt”) (%) 74 75 

Elever i årskurs 3 som nått kunskapskraven i matematik på Nationella proven 
(genomsnitt alla delprov) (%) 

64 59 

Antal boklån barn 0-17 år 36 457 36 802 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2, och 
MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)  

66 64 
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Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel 
(%) 

84,4 77,6 

Meritvärde åk 9 212 210,9 

Antal elever som skrivs in på Osbecksgymnasiets IMPRO, programinriktat individuellt val och 
preperandutbildning, som går vidare till nationellt program under året. 

- Inskrivna: 
14st 

Vidare: 0st 

*Skolverkets databas, Siris, presenterar med start i oktober aktuella siffror för 2017 

**Preliminär siffra från antagningen, inklusive elever med okänd bakgrund. 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag 

till måluppfyllelse 
Det generella arbete som görs i barn- och 

ungdomsnämndens verksamhet för att öka 

måluppfyllelsen inom området är det som 

beskrivs under målområde 1. Det pågår ett 

ständigt utvecklingsarbete för att öka 

måluppfyllelsen där kunskapsuppföljning, 

samverkan internt och externt, tidiga insat-

ser och utveckling av det systematiska kvali-

tetsarbetet är viktiga delar. 

 

Under hösten har regeringen aviserat ytterli-

gare ett statsbidrag i syfte att förstärka hu-

vudmannens arbete med att öka måluppfyl-

lelsen. Barn- och ungdomsnämnden har 

ännu inte tagit ställning till hur det ska an-

vändas men det är viktigt att det ges en tyd-

lig riktning och att det följs upp – det finns 

en uppenbar risk för att ökade resurser, 

bland annat genom statsbidrag, täpper igen 

de hål som uppstått utan att ge något mer-

värde för den enskilde eleven. 

 

Kommunstyrelsens viktigaste uppgift när 

det gäller målen för skola och utbildning är 

att skapa de bästa förutsättningarna för att de 

ansvariga nämnderna ska kunna bedriva sin 

verksamhet. Det handlar till stor del om att 

följa trenderna gällande befolkningsföränd-

ringar, erbjuda planlagd mark för eventuella 

nybyggen, se till att skolorna har ändamåls-

enliga lokaler, med mera. En stor del av 

detta arbete ligger i att ha en fungerande dia-

log med Kommunfastigheter som praktiskt 

tillhandahåller fastigheter till kommunen. 

Denna samverkan arbetas det med hela tiden 

och det ses över vad som behövs för att ut-

veckla och effektivisera samarbetet. 

 

Socialnämndens verksamhet har arbetat för 

att de ensamkommande barn och ungdomar 

som kommit till kommunen ska ha fått så 

mycket stöd som möjligt i sin skolgång. När 

den stora tillströmningen av ungdomar kom 

till Laholm innebar det också en hög press 

på skolorna med verksamhetens upplevelse 

är att samverkan har fungerat bra. De ung-

domar som kommit till Laholm som analfa-

beter har haft svårt att klara skolan, men 

upplevelsen är att man nu arbetar väldigt bra 

med dessa ungdomar inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhet för arbets-

marknadsinsatser. De ungdomar som befin-

ner sig i asylprocess kan idag inte byta pro-

gram när det gäller deras gymnasieutbild-

ning vilket kan minska deras upplevelse av 

att deras studieplan leder mot deras yrkes-

mässiga mål. Då många ungdomar fått av-

slag på sina första asylansökningar har deras 

intresse för att lära sig engelska ökat vilket 

verksamheten stöttar med så gott det går. 

 

Det regionala projektet From Great to Ex-

cellent, FGTE, har påbörjats med syfte att 

öka måluppfyllelsen för elever

.
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Prioriterat inriktningsmål under 2017 

 Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska 

stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2017 är att vi vill se fler etableringar och fler 

människor i sysselsättning. 

 

Sammanfattande bedömning av förväntad måluppfyllelse 

Prognosen är att målet delvis uppnås. Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer att de bidrar 

helt till måluppfyllelse utifrån planeringen. Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden 

bedömer att de bidrar delvis. Barn- och ungdomsnämndens bedömning är att de inte bidrar till 

måluppfyllelse. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och 

företagsamhet 
KS, BUN, KUN, MBN, Laholmshem 

Fler företagsetableringar och fler människor i sysselsättning. 
 

Målsatta indikatorer 

 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Målvärde 2017 Prognos 

2017 

Företagsetableringar 
(minst 10 under tre år) 

- - 5 - 

Nya jobb som resultat av företagsetableringar 
(minst 400 under tre år) 

- - 180 - 

Öppet arbetslösa+ i program, 16-64 år, andel (%) 7,2 7,6 Minskning Minskning 

Öppet arbetslösa+ i program, ungdomar 18-24 år, andel (%) 13,1 11,9 Minskning Minskning 

 

 

Informationsmått 

 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Antal nya företag som startas per 1000 invånare (Mått 33 i KKIK). 6,0 6,6 4,9 

Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt), totalt NKI 72 - - 

Antal nya företag inom handel, tjänstesektorn samt besöksnäringen.   64 

Antal praktikanter, personer som arbetstränar, språktränar Laholms kom-
mun (organisationen) 

   

Antal kvm planlagd mark för verksamheter. 360 000 300 000 340 000 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun (%) 

30,9 34,2 - 

Försörjningsstöd nyanlända efter etableringsinsatser - - - 

 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till  

måluppfyllelse 

Nyckeltalen kring företagsetableringar och 

antalet anställda har tagits bort i 2018 års 

nämndsplan. Detta beror på svårigheten att 

mäta men framför allt på att nyckeltalen inte 

indikerar den kvalitet som näringslivsut-

vecklingen bör arbeta efter i Laholm. En 

etablering vilken som helst är inte relevant 

utan bör sätta i samband med näringslivspo-

litiken och den inriktningen som är bestämd 

för utvecklingen av kommunen. 

 

Vi kan i prognosen konstatera att högkon-

junkturen håller i sig och ger en gynnsam 

utveckling inom de flesta områdena. För att 
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möjliggöra en ökning av etableringar måste 

planarbetet stärkas och möjligheter till 

snabbare handläggning av frågor som berör 

avstyckning och detaljplaner. Detta är en 

välkänd fråga som många kommuner har 

svårigheter att ligga i fas med då efterfrågan 

är stor.  

 

Vi kan med bakgrund i underlagen konsta-

tera att nivån på andelen nystartade företag 

per 1000 invånare ser ut att sjunka något för 

2017. Det intressanta att konstatera i detta 

sammanhang är överlevnadsgrad, utveckl-

ingen av antalet anställda, lönkvoten, 

branschbredd etc.  

 

Arbetet med att ta fram mer planlagd mark 

för verksamheter att etablera sig på fortsät-

ter. Det finns ett ökat tryck på industri- och 

verksamhetsmark i kommunen.  

 

Nyby industriområde färdigställs sommaren 

2018 och kommer att frigöra ca 200 000 

kvm industrimark. Samtidigt pågår arbetet 

med att bygga ut etapp 1 och 2 på Mellby 

parks industriområde. Det har nu planmäss-

igt getts i uppdrag att planera för etapp 3, 

mycket på grund av det stora intresse som 

finns i området. 

 

Socialnämnden har gett verksamheten i 

uppdrag att se över ekonomiskt bistånd, 

målsättningen med arbetet är att finna an-

passningar i processer och verksamhet så att 

fler blir självförsörjande. Arbetet har till viss 

del skett i samarbete med kultur- och ut-

vecklingsnämnden och den gemensamma 

bilden är att det är svårt att få fram syssel-

sättning i form av lågtröskelverksamhet för 

bidragstagare som står långt från arbets-

marknaden. 

 

När det gäller att samordna etableringspro-

cessen för nyanlända har arbetet med den 

lokala överenskommelsen för nyanlända har 

flera insatser gjorts för att utveckla och för-

tydliga olika aktörers roller och samverkan. 

Samverkansarbetet är en avgörande del i att 

påskynda och kvalitetssäkra etableringspro-

cessen. 

 

Att bidra till att förstärka varumärket La-

holm har varit ett prioriterat område för 

kultur- och utvecklingsnämnden. Verk-

samheten har fortsatt med arbetet att få ut 

positiva nyheter i lokal media. Utveckla 

aktiviteter och evenemang som lockar in-

vånare och besökare till Laholm är en prio-

riterad insats. En annan insats är att an-

vända evenemangskalender på visitla-

holm.se för att marknadsföra aktiviteter 

och olika evenemang, vilket skett på ett 

mer proaktivt vis än tidigare. Bedömningen 

är att arbetet ger effekter på resultatmålet 

både kort sikt men även på längre sikt.  

 

Att inrätta en stödfunktion till socialt före-

tag i Laholms kommun är en planerad in-

sats för året. Laholm och Hylte har i pro-

jekt via Samordningsförbundet delat på en 

tjänst för socialt företagande. Utbildnings-

insatser sker under hösten 2017 och en ny 

ansökan gällande projektansvarig sker efter 

årsskiftet. 

 

En annan insats under året är att utveckla 

ungdomars anställningsbarhet. Feriearbete 

och Osbecksmodellen håller på att utvärde-

ras, yrkescafé har genomförts liksom mö-

tesplats Laholm samt jobbsökarmässor. 

Vidare är en prioriterad insats att erbjuda 

rekryteringsstyrd utbildning genom vuxen-

utbildningen vilket skett mot äldreomsor-

gen, arbete pågår även inriktat mot barn-

omsorg och industriföretagen. Bedömning-

en är att de insatser som beskrivs ovan ef-

fekter på resultatmålet på längre sikt.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden bidrar till 

måluppfyllelse genom medverkan i Lotsar-

betet. Arbetet med att utveckla Lotsen är 

påbörjat. Företagsbesök har genomförts med 

bl.a. kommunråden och det uppskattas av 

företagarna. 

 

Barn- och ungdomsnämndens bidrag till 

måluppfyllelsen inom området är indirekt – 

fler elever som klarar sin skolgång och som 

kan utbilda sig vidare ökar deras möjlighet 

till arbete i framtiden. Nämndens arbete och 

utmaningar beskrivs under målområde 1 

och 2. 
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Målområde 4 – Trygg välfärd 

 

Prioriterat inriktningsmål under 2017

 Vi ska, i samverkan med andra, arbeta 

för att vara en kommun som ger invå-

narna goda förutsättningar för hälsa, 

trygghet och säkerhet. 

 
Syftet med kommunstyrelsens prioritering 

under 2017 är att vi vill se positiva effekter 

inom hälsa, säkerhet och trygghet utifrån 

individens egen förmåga att skapa sig ett 

tryggt och självständigt liv. 

 

Sammanfattande bedömning av förvän-

tad måluppfyllelse 

Prognosen är att målet delvis uppnås.  

 

Kommunstyrelsen, barn- och ungdoms-

nämndens samt miljö- och byggnadsnämn-

den bedömer att de bidrar delvis. Social-

nämnden bedömer att de bidrar helt till 

måluppfyllelse utifrån planeringen. Kultur- 

och utvecklingsnämndens bedömning är att 

de inte bidrar till måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Trygg välfärd Alla nämnder och styrelser 

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen. 
 

Målsatta indikatorer 

 

Utfall 2015 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 

2017 

Prognos 

2017 
Kvin-

nor 

Män Kvin-

nor 

Män Kvin-

nor 

Män 

Invånarnas upplevelse av trygghet (55 är godkänt) 49 
(2011) 

56 
(2011) 

46 
(2013) 

50 
(2013) 

53 
(2015) 

58 
(2015) 

Ökning Ökning 

Ohälsotal, dagar 35,5 24,2 36,7 23,4 37,1 22,7 Minskning Minsk-
ning 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat häl-
sotillstånd kommun (%) 

74 73 74 73 74 73 Ökning Oföränd-
rat 

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

44 
(2011) 

45 
(2011) 

43 
(2013) 

47 
(2013) 

44 
(2015) 

40 
(2015) 

Ökning - 

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till 
andra (%) 

25 30 25 30 24 30 Ökning Oföränd-
rat 

 

 

Informationsmått 

 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Kvin

nor 

Män Kvin

nor 

Män Kvin

nor 

Män 

Sjukpenningtal 11,8 7,1 13,4 6,5 14,9 6,7 

Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av 
sjukdom och ohälsa, andel (%) 

9,8 10,0 _ 

Jag känner mig trygg i skolan, åk 5, andel (%) 97 97 97 

Jag känner mig trygg i skolan, åk 8, andel (%) 96 95 93 

Jag känner mig trygg på fritids   97 % 

Mitt barn känner sig trygg på förskolan   97 % 

Andel elever som svarat - Ja, håller fullkomligt med på frågan: 
 ”Jag har upplevt skolan som en trygg arbetsplats”  

  61 % 

Andel elever som upplever att deras lärare tar hänsyn till deras åsik-   90 % 
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ter, genomsnitt förskoleklass, i åk 1-9 

Brukarnas upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål, i särskilt 
boende, alltid eller oftast (%) 

76 87 87 

Brukarnas upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål, i hemtjänst, 
alltid eller oftast (%) 

86 86 89 

 

Kommentar kring nämndernas bidrag till  

måluppfyllelse 

Kommunen har under våren genomfört 

trygghetsvandringar i områden som pekats 

ut i medborgarlöftet som kommunen gjort 

tillsammans med Polisen. Trygghetsenkäter 

har delats ut i utvalda bostadsområden. Syf-

tet med enkäterna är bl a att öka inflytandet 

för kommuninvånarna och att bidra till ana-

lysen av både den faktiska och den upplevda 

tryggheten i Laholm. Grannsamverkansom-

rådena fortsätter att öka i antal och kommu-

nen ligger mycket väl till i en jämförelse 

med andra kommuner när det användandet 

och antalet områden. Den ökande delaktig-

heten från medborgarna i form av dialoger, 

enkäter och grannsamverkan förväntas öka 

tryggheten. 

 

LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ung-

domspolitik), som genomfördes under hös-

ten 2016 visar att de flesta ungdomar har 

inte utsatts för olika händelser som skapar 

otrygghet det senaste halvåret, vilket är posi-

tivt. Det är också positivt att färre tjejer har 

blivit utsatta för sexuellt våld, utnyttjande 

jämfört med 2012.  Ungas otrygghet på nätet 

är något som hela tiden ökar, men också en 

fråga som skolan kan arbeta mer med och 

lägga större resurser på.  

 

Ungdomsteamet i socialnämndens verksam-

het arbetar uppsökande på olika arenor som 

barn och unga befinner sig och driver olika 

typer av gruppverksamheter bl.a. för att 

möta den psykiska ohälsan bland ungdomar. 

Verksamheten ser behov av att utveckla det 

förebyggande stödet bl.a. genom att vara 

mer aktiv på sociala medier för att möta be-

hov och trender bland ungdomarna.  

 

Ett team med socialtjänstens beroendevård, 

hälso- och sjukvården samt psykiatrin är 

idag uppbyggt och sker i samverkan med 

Halmstad och Hylte. Genom att insatserna 

från kommunen och hälso-och sjukvården 

samordnas utifrån ett helhetsperspektiv kan 

behoven tillgodoses på ett bättre sätt. Det 

lokala arbetet med att bygga upp en träff-

punktsverksamhet pågår och sker tillsam-

mans med brukarorganisationerna. 

 

Socialnämndens verksamhet har genomfört 

en utbildning i första hjälpen psykisk hälsa. 

Utbildningen genomfördes gemensamt för 

personal och brukarorganisationer vilket av 

deltagarna bedömdes som positivt. Beslut är 

fattat att utbilda egna utbildare inom första 

hjälpen psykisk hälsa för att kunna sprida 

utbildningen till många, både personal och 

andra samhällsaktörer. Utbildningen finns i 

tre versioner, riktat mot barn och unga, 

vuxna och äldre. 

 

Samverkan sker i hög grad med exempelvis 

Laholmsnämnden för att vi tillsammans ska 

arbeta för att minska förekomsten av väl-

färdssjukdomar. Verksamhetens bedömning 

är att vi kan arbeta ytterligare inom detta 

område och kommer att fördjupa arbetet 

kring detta under hösten. När det gäller äldre 

som är i behov av hjälp och stödinsatser så 

bedömer verksamheten att arbetet med att 

göra dem delaktiga fungerar väl. Verksam-

heten arbetar strukturerat både på individ- 

och grupp nivå. Bland annat används meto-

den ”Delaktighetsmodellen”.  

 

Socialnämnden arbetar på flera fronter vad 

gäller att medverka till att förbättra folkhäl-

san. Öppna föreläsningar arrangeras både i 

egen regis samt i samverkan med Region 

Halland och andra aktörer. Via föräldrar 

emellan riktar man sig till föräldrar, prevent-

ionsenheten och Laholms nämnden arrange-

rar ex föreläsningar om kost och träning rik-

tat till alla kommuninvånare. Preventionsen-
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RESULTATRÄKNING (Mkr)
Resultat Resultat Bokslut Budget Prognos

Not 2017-08-31 2016-08-31 2016 2017 2017

Verksamhetens intäkter 1 232,3 234,9 372,8 333,6 351,5

Verksamhetens kostnader 2 -1 061,2 -1 002,2 -1 556,1 -1 572,5 -1 608,7

Avskrivningar 3 -24,4 -29,1 -43,0 -41,0 -36,4

Verksamhetens nettokostnader -853,3 -796,4 -1 226,3 -1 279,9 -1 293,6

Skatteintäkter 4 651,0 618,4 932,1 971,8 975,6

Statligt utjämningsbidrag 5 221,4 208,0 321,0 322,6 332,0

Finansiella intäkter 6 3,1 3,5 5,0 4,1 4,2

Finansiella kostnader   7 -1,8 -0,7 -1,2 -2,2 -2,4

Resultat före extraord. poster  20,4 32,8 30,6 16,4 15,8

Extraordinära intäkter - - - - -

Extraordinära kostnader  - - - - -

Årets resultat   20,4 32,8 30,6 16,4 15,8

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)
Bokslut

Not 2017-08-31 2016-08-31 2016
Den löpande verksamheten
Årets resultat 20,4 32,8 30,6

Justering för avskrivningar 24,4 29,1 43,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 8,1 1,5 9,9

Medel från verksamheten 52,9 63,4 83,5

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -41,4 -45,4 -72,2

Ökning/minskning expl tillgångar -4,4 1,9 1,6

Ökning/minskning förråd -0,2 0,3 0,8

Ökning/minskning kortfristiga skulder 4,4 3,4 26,6

Ökning/minskning kortfrist placeringar -0,3 -0,2 -0,6

Kassaflöde från den löpande verkamheten 11,0 23,4 39,7

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggn tillgångar -54,8 -30,8 -59,3

Försäljning av materiella anläggn tillgångar 188,5 3,7 3,7

Investering i finansiella anläggn tillgångar -186,9 - -

Försäljning av finansiella anläggn tillgångar -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -53,2 -27,1 -55,6

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder 3,8 3,0 4,3

Amortering av skuld 0,0 -

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 -

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,8 3,0 4,3

Årets kassaflöde -38,4 -0,7 -11,6

Likvida medel vid årets/periodens början 129,1 140,7 140,7
Likvida medel vid årets/periodens slut 90,7 140,0 129,1
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BALANSRÄKNING (Mkr) 2017-08-31 2016-08-31 Bokslut
Not 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggn. 9 372,1 514,3 525,7

Maskiner och inventarier 10 44,4 46,5 49,5

Finansiella anläggningstillgångar 11 427,1 240,2 240,2

Summa anläggningstillgångar 843,6 801,0 815,4

Omsättningstillgångar
Förråd 12 1,5 1,8 1,3

Fordringar 13 251,9 183,7 210,5

Exploateringsmark 14 29,1 24,4 24,7

Kortfristiga placeringar 15 62,2 61,5 61,9

Kassa och bank 16 90,7 140,0 129,1

Summa omsättningstillgångar 435,4 411,4 427,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 279,0 1 212,4 1 242,9

2017-08-31 2016-08-31 Bokslut
2016

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 17

årets resultat 20,4 32,8 30,6

resultatutjämningsreserv 70,5 59,8 70,5

övrigt eget kapital 777,7 757,8 747,1

Summa eget kapital 868,6 850,4 848,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 18 82,5 72,7 75,7

Andra avsättningar 19 15,4 9,5 14,7

Summa avsättningar 97,9 82,2 90,4

Skulder
Långfristiga skulder 20 38,8 33,7 35,0

Kortfristiga skulder 21 273,7 246,1 269,3

Summa skulder 312,5 279,8 304,3

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 279,0 1 212,4 1 242,9

Ansvarsförbindelser
Borgensengagemang 22 726,3 745,3 744,2

Intjänade pensionsförmåner före 1998 23 522,6 536,9 528,3
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NOTER

Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Försäljningsmedel 0,4 1,8 8,1

Taxor och avgifter 84,6 81,4 122,0

Hyror och arrenden 3,0 2,6 4,2

Statsbidrag 124,9 129,4 203,3

Övriga bidrag 2,5 2,8 3,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 14,3 14,5 23,9

Realisationsvinster 2,4 2,3 7,3

Övriga verksamhetsintäkter 0,2 0,1 0,1

Summa 232,3 234,9 372,8

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Personalkostnader 493,2 470,8 710,6

Sociala avgifter 189,7 179,9 273,7

Pensionskostnader 53,4 44,6 70,8

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 3,1 12,8 17,6

Bränsle, energi och vatten 3,9 5,1 7,6

Bidrag,transfereringar 33,6 36,2 53,5

Entreprenad, köp av verks 134,6 123,1 197,0

Lokal- och markhyror 63,0 56,5 88,4

Övriga tjänster 24,5 21,6 36,3

Nedskrivningar fastigheter 0,0 0,0 0,2

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

Nedskrivningar exploateringstillg 0,0 0,0 3,1

Övr verksamhetskostn 62,2 51,6 97,3

Summa 1 061,2 1 002,2 1 556,1

Not 3   Avskrivningar (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Anläggningar 14,9 18,2 27,0

Inventarier 9,5 10,9 16,0

Summa 24,4 29,1 43,0

Not 4   Skatteintäkter (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Preliminär utbet kommunalskatt 655,4 624,0 936,1

Slutavräkning föregående  år 2,0 -0,9 1,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -6,4 -4,7 -5,0

Summa 651,0 618,4 932,1

Not 5   Statligt utjämningsbidrag (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Inkomstutjämning 186,4 175,0 262,4

Strukturbidrag 0,0 - 0,0

Kostnadsutjämning -11,1 -12,8 -19,2

Regleringsbidrag/avgift -0,2 -0,6 -0,8

Övriga generella statsbidrag 11,4 17,2 32,7

   varav statsbidrag bostadsbyggande 0,0 0,0 8,7

   varav statsbidrag flyktingverksamhet 11,4 0,0 24,0

Utjämning  LSS -2,6 -5,1 -7,7

Kommunal fastighetsavgift 37,5 34,3 53,6

Summa 221,4 208,0 321,0
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Not 6   Finansiella intäkter (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Räntor likvida medel 0,0 0,2 0,0

Avkastning kapitalförvaltning 0,2 0,2 0,6

Räntor utlämnade lån koncernföretag 0,1 0,4 0,7

Borgensavgift 1,4 1,7 2,5

Utdelning aktier och andelar 1,3 0,9 0,9

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1 0,3

Summa 3,1 3,5 5,0

Not 7   Finansiella kostnader (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Räntor lån 0,0 0,0 0,0

Ränteuppräkning pensionsåtaganden 1,6 0,4 0,8

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,3 0,4

Summa 1,8 0,7 1,2

poster (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Avsättningar 7,5 1,5 9,7

Nedskrivning anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,2

Justeringspost avskrivningar-försäljning fastigheter 0,6 - -

Summa 8,1 1,5 9,9

Not 9   Mark, byggnader och tekniska
 anläggningar (mkr)

2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016
Anskaffningsvärde 1 461,0 1 392,9 1 413,3

Ackumulerade avskrivningar -681,2 -656,8 -665,6

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar -407,7 -221,8 -222,0

Utgående bokfört värde 372,1 514,3 525,7

Ingående bokfört värde 525,7 513,0 513,0

Årets: investeringar 51,0 23,3 45,9

          försäljningar -188,1 -3,7 -3,7

          investeringsbidrag -0,9 -0,2 -2,3

          nedskrivningar 0,0 - -0,2

          avskrivningar -15,6 -18,1 -27,0

          övervärde i fastighet 0,0 - 0,0

          omklassificering/överföring 0,0 - 0,0

Utgående bokfört värde 372,1 514,3 525,7

Not 10   Maskiner och inventarier (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Anskaffningsvärde 215,4 202,6 210,6

Ackumulerade avskrivningar -168,1 -153,6 -158,6

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar -2,9 -2,5 -2,5

Utgående bokfört värde 44,4 46,5 49,5

Ingående bokfört värde 49,5 49,8 49,8

Årets: investeringar 4,9 7,6 15,9

          investeringsbidrag -0,2 - -0,2

          försäljningar -0,4 - 0,0

          avskrivningar -9,4 -10,9 -16,0

          nedskrivningar 0,0 - 0,0

          omklassificering/överföring 0,0 - 0,0

Utgående bokfört värde 44,4 46,5 49,5

Not 8   Justering för ej likviditetspåverkande
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Not 11   Finansiella anläggningstillgångar (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Aktier och andelar

Laholmshem AB 55,0 55,0 55,0

Kommuninvest ekonomisk förening 21,4 21,4 21,4

Södra Hallands Kraftförening 1,2 1,2 1,2

Kommunassurans Syd AB 1,1 1,1 1,1

Delumma 78,7 78,7 78,7

Utlämnade lån

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

Kommunfastigheter i Laholms AB 342,0 155,1 155,1

Mellbystrandsföreningen 2,5 2,5 2,5

Summa 427,1 240,2 240,2

Not 12   Förråd, lager (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Lager, Gata och VA 1,3 1,4 1,1

Fordon 0,1 0,3 0,1

Lager Servcenter 0,1 0,1 0,1

Summa 1,5 1,8 1,3

Not 13   Fordringar (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Statsbidrag 34,7 54,3 54,0

Kundfordringar 12,9 11,4 24,1

Kommunalskatt 0,0 0,1 2,0

Kommunal fastighetsavgift 44,9 41,5 42,4

Kortfristig utlåning koncernbolag 122,1 33,0 50,9

Ersättning för mervärdesskatt 6,8 10,0 9,6

Momsjämkningsfordran 0,0 0,0 0,0

Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 28,3 26,0 26,4

Övrigt 2,2 7,4 1,1

Summa 251,9 183,7 210,5

Not 14   Exploateringsmark (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Industriområde

Mellby industriområde etapp 1 5,9 4,5 4,7

Mellby industriområde etapp 2 4,0 1,7 1,3

Handelsplats Ängstorp 2,8 2,6 2,6

Nyby industriområde 12,5 12,5 12,5

Veinge industriområde 0,2 0,5 0,2

Våxtorps industriområde 0,0 1,7 0,0

Hishults industriområde 0,2 1,1 0,0

Skottorps industriområde 1,3 1,2 1,3

Delsumma 26,9 25,8 22,6

Bostadsområde

Örelidsområdet, etapp 2 0,1 -0,9 0,0

Veinge Äringsvägen 0,1 -0,1 0,1

Veinge öster 0,6 0,6 0,6

Glänningesjö bostadsområde 0,0 -2,2 0,0

Ysby 1,4 1,2 1,4

Delsumma 2,2 -1,4 2,1
Summa 29,1 24,4 24,7
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(pensionsförvaltning)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Bokfört värde

Handelsbanken Fonder 16,2 16,0 16,1

Robur Fonder 46,0 45,5 45,8

Summa 62,2 61,5 61,9

Marknadsvärde

Handelsbanken fonder 35,9 32,0 33,6

Robur fonder 55,8 54,4 55,0

Summa 91,7 86,4 88,6

Not 16   Kassa och bank (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Kassa 0,1 0,1 0,1

Plusgiro 0,1 - 0,3

Bank 90,5 139,9 128,7

Summa 90,7 140,0 129,1

Not 17   Eget kapital (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Ingående eget kapital 848,2 817,6 817,6

Årets resultat 20,4 32,8 30,6

Utgående eget kapital 868,6 850,4 848,2

   därav resultatutjämningsreserv 70,5 59,8 70,5

Not 18   Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser (mkr)

2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016
Förmånsbestämd/kompletteringspension 56,7 48,7 51,4

Pension till efterlevande 1,0 0,7 0,7

PA-KL pensioner 7,0 7,1 7,1

Särskild avtal/ålderspension 1,2 1,5 1,4

Visstidspensioner 0,5 0,5 0,3

Summa pensioner 66,4 58,5 60,9
Löneskatt 16,1 14,2 14,8

Summa avsatt till pensioner 82,5 72,7 75,7

Antal visstidsförordnande/visstidspensioner
     Förtroendevalda 1 1 1

     Tjänstemän 0 0 0

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 75,7 71,7 71,7

Nya förpliktelser under året 6,8 2,0 5,0

     varav:

     Nyintjänad pension 4,9 1,8 4,7

     Ränte- och basbeloppsuppräkning    1,3 0,3 0,6

     Sänkt diskonteringsränta 0,0 - 0,0

     Pension till efterlevande 0,6 - 0,0

     Övrig post 0,0 -0,1 -0,3

Årets utbetalningar -1,3 -1,2 -1,8

Förändring av löneskatt 1,3 0,2 0,8

Summa avsatt till pensioner 82,5 72,7 75,7

Not 15   Kortfrist placeringar (mkr)
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Not 19   Andra avsättning (mkr)

Återställning Ahla deponi 2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016
Ingående avsättning 14,7 9,0 9,0

Årets avsättning 0,7 0,5 5,7

Delsumma andra avsättningar 15,4 9,5 14,7
Avättningen ska täcka kostnaden för den första

etappen (östra delen) av Ahla deponi.

Upplupen skatteskuld 0,0 0,0 0,0

Summa andra avsättningar 15,4 9,5 14,7

Not 20   Långfristiga skulder (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Lån Kommuninvest 0,0 0,0 0,0

Lån kreditinstitut 0,0 0,0 0,0

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

Delsumma 0,0 0,0 0,0

Anslutningsavgifter VA
Ingående avsättning 35,0 30,7 30,7

Årets avsättning 3,8 3,0 4,3

Delsumma 38,8 33,7 35,0
Summa 38,8 33,7 35,0

Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp 

periodiseras över den beräknade nyttjandeperioden

för anläggningstillgångarna (33år). 

Not 21  Kortfristiga skulder (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Leverantörsskulder 10,0 11,7 39,6

Källskatt 16,0 15,5 15,0

Arbetsgivaravgift 19,5 19,2 18,4

Mervärdesskatt 3,2 2,9 0,4

Semesterskuld 44,5 41,5 43,8

Ferielön lärarpersonal 14,2 13,5 13,5

Pensionskostn individuell del 23,3 21,2 32,9

Löneskatt pensionskostnad individuell del 10,9 9,8 10,4

Kortfristig skuld koncernbolag 0,0 0,0 0,0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 95,2 78,0 73,8

Slutavräkning skatteintäkter 3,0 4,7 5,0

Prognos skatteintäkter 6,4 - -

Överuttag VA-kollektivet 25,5 16,7 16,5

Övrigt 2,0 3,4 0,0

Tillfälligt statsbidrag flyktningverksamhet förutbet. 0,0 8,0 -

Summa 273,7 246,1 269,3

Not 22  Borgensengagemang (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Kommunalt förlustansvar Egna hem 0,1 0,1 0,1

Lån Laholmshem AB 587,0 587,0 587,0

Lån Kommunfastigheter i Laholm AB 110,0 130,0 130,0

Bostadslån Riksbyggen 19,8 20,3 19,8

Lån ideella föreningar 2,2 2,4 2,2

Lån lokalägande föreningar 7,1 5,4 5,0

Övr borgensförpliktelser 0,1 0,1 0,1

Summa 726,3 745,3 744,2
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Not 23  Pensionsförpliktelser (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016

Avsättning för pensioner 82,5 72,7 75,7

Ansvarsförbindelser/pensionsförpliktelser 522,6 536,9 528,2

Totala pensionsförpliktelser 605,1 609,6 603,9

Finansiella placering (bokfört värde) 62,2 61,5 61,9

Finansiella placeringar (marknadsvärde) 91,7 86,4 88,6

Återlånade medel 542,9 548,1 542,0

Marknadsvärde fianansiell placering

Räntebärande värdepapper 42,0 41,9 41,8

Svenska aktier 35,9 32,0 33,7

Utländska aktier 13,8 12,5 13,1

Summa 91,7 86,4 88,6

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

2017-08-31 2016-08-31 Bokslut 2016
Ingående saldo 425,2 441,1 441,1

Aktualisering -0,7 -0,5 0,1

Ränteuppräkning 2,6 2,6 3,9

Basbeloppsuppräkning 8,8 2,6 2,6

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0

Pensionsutbetalningar -13,8 -12,5 -19,2

Övrigt -1,5 -1,2 -3,3

Delsumma 420,6 432,1 425,2

Löneskatt 102,0 104,8 103,1

Summa 522,6 536,9 528,3

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98%

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 förtroendevalda med dessa villkor uppgick 2017-08-31 till 7 

personer

Föreskrifter för hanteringen av medel avsatta för pensionsförpliktelser har antagits av kommunfull mäktige 2005 § 35. 

Kompletterande beslut har antagits under 2013 KF §77. I förvaltningsberättelsen finns ytterligare kommentarer till 

förvaltningen.
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DRIFTSREDOVISNING
Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Beräknad

Nämnd/Nettokostnader 2017-08-31 2016-08-31 2016 2017 2017 Avvikelse

2017

Kommunfullmäktige 1 253 1 393 2 192 2 146 2 146 0

Därav tilläggsbudgeterat 15

Kommunstyrelse 90 968 84 779 132 604 142 456 142 856 -400

Därav tilläggsbudgeterat 4 240

Avgiftsfinansierad verksamhet VA 0 0 0 0 0 0

Avgiftsfinansierad verksamhet Avfall -1 484 -1 277 3 892 17 -783 800

Kultur- och utvecklingsnämnd 136 788 128 536 198 693 204 030 211 530 -7 500

Därav tilläggsbudgeterat 3 165

Miljö- och byggnadsnämnd 7 342 3 253 6 428 14 042 11 442 2 600

Därav tilläggsbudgeterat 3 573

Barn- och ungdomsnämnd 301 106 273 917 424 283 442 583 451 931 -9 348

Därav tilläggsbudgeterat 8 208

Socialnämnd 307 517 299 397 453 820 461 191 465 291 -4 100

Därav tilläggsbudgeterat 7 858

Revision 489 704 1 230 1 276 1 276 0

Därav tilläggsbudgeterat 10

Summa nämndsredovisning 843 979 790 702 1 223 142 1 267 741 1 285 689 -17 948

Därav tilläggsbudgeterat 0 27 069

Gemensamma kostnader

Pensionskostnader 17 024 10 006 20 207 27 700 30 100 -2 400

Gemensamma personalkostnader 4 889 4 988 3 004 1 000 400 600

KS förfogande 0 0 200 200 0

Realisationsvinster -2 420 -6 725 -3 500

Nedskrivningar 3 202

Övr intäkter/kostnader fastigheter 85 -1 775 -586

Kapitalkostnader -10 321 -7 375 -15 849 -16 800 -19 300 2 500

Reglering finansiella poster -116 -102

Resultatavstämning 853 236 796 430 1 226 293 1 279 841 1 293 589 -17 248

39



(Tkr) Ursprungl. Ombudget/ Års- Utfall Prognos Beräknad

Budget nya proj. budget 2017-08-31 2017 Avvikelse

2017 2017 2017

Investram Ks Oförutsett 1 000 0 1 000 0 1 000 0

Verksamhetsgemensam It 700 590 1 290 170 1 290 0

Mobilitet Trådlöst Intern 0 0 0 30 0

Ledningsstödssystem 0 700 700 0 0 700

Utbyte Infrastruktur It 1 000 1 675 2 675 0 1 875 800

Kommunal Ledningsförmåga 500 500 0 500 0

Kostinventarier 900 900 148 900 0

Fordonsorg Bilinköp 1 000 1 000 550 1 000 0

Fordon, Utrustning 1 000 625 1 625 484 1 625 0

Resecentrum 1 250 1 450 2 700 204 300 2 400

Fiber Tomrör 4 040 4 040 359 3 740 300

Husbilsparkering 150 150 0 0 150

Gatuarbeten Kusten 3 500 -1 500 2 000 0 1 000 1 000

Tågperrong Knäred 600 600 0 100 500

Torg-El 300 -300 0 0 0 0

Informationsskyltar 280 280 141 280 0

Invest.Ram Anl.Projekt 7 950 7 950 3 378 7 950 0

Invest.Ram Anl.Projekt, Bidrag -100 -100 -478 -100 0

Åtgärder Tätorter 500 600 1 100 187 950 150

Bryggor 550 225 775 22 375 400

Stadsparken 400 100 500 61 500 0

Naturslinga Krokån 769 769 991 769 0

Naturslinga Krokån, Invest.Bidr -359 -359 -386 -359 0

Julbelysning Kostnad 500 500 0 500 0

Julbelysning Intäkt -500 -500 0 -500 0

Offentlig Belysning 800 885 1 685 880 1 685 0

Utbyggnad Av Gc-Vägar 5 600 5 600 656 4 100 1 500

Utbyggnad Av Gc-Vägar, Inkomst -800 -800 0 -800 0

Åtg Medborgardialog 300 300 8 200 100

Upprustning Lekplatser 300 525 825 140 525 300

Utveckling Kustområdet 2 000 2 000 299 2 000 0

Laddningsstolpar 100 100 0 100 0

Centr.Bildn. Skummeslöv 0 500 500 84 100 400

Markförvärv 2 500 7 800 10 300 10 928 11 300 -1 000

Markförsäljning 0 -2 380 -2 400 2 400

Fordon Räddningstjänst 4 000 100 4 100 300 4 100 0

Räddningsmaterial 420 420 0 420 0

Delsumma 35 770 19 355 55 125 16 773 45 025 10 100

INVESTERINGSREDOVISNING
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Ursprungl. Ombudget/ Års- Utfall Prognos Beräknad

Budget nya proj. budget 2017-08-31 2017 Avvikelse

2017 2017 2017

Exploateringsverksamhet

Exploatering Industrier, Utgift 15 700 15 700 4 264 9 700 6 000

Exploatering Industrier, Inkomst -600 -600 0 -600 0

Exploatering Bostäder, Utgift 0 146 250 -250

Exploatering Bostäder, Inkomst -2 700 -2 700 -1 422 -2 300 -400

Delsumma 12 400 0 12 400 2 988 7 050 5 350

Kommunstyrelsen

Avgiftsfinansierad verksamhet VA

Vattenproduktion 5 200 5 200 934 1 000 4 200

Vattenledning Skott.-Lah. 6 500 6 500 237 3 500 3 000

Omb Skottorps Vattenverk, Kostnad 10 000 10 000 43 200 9 800

Omb Skottorps Vattenverk, Intäkt -4 000 -4 000 0 0 -4 000

Avloppsrening 2 000 2 000 2 515 2 600 -600

Överföringsled. Veinge-Laholm 9 300 9 300 3 601 3 600 5 700

Ängstorp Utbyggnad 20 000 20 000 13 350 27 500 -7 500

Ängstorp Överföringsledning 12 500 12 500 403 5 000 7 500

Huvudledningar 3 400 3 400 2 534 10 650 -7 250

Nyexploatering 5 000 5 000 1 970 2 000 3 000

Dagvattenledningar 5 000 5 000 310 350 4 650

Förnyelse Bef Ledningar 7 000 7 000 3 055 3 500 3 500

Vattenledn Veinge-Laholm 7 100 7 100 108 1 000 6 100

Delsumma 89 000 0 89 000 29 059 60 900 28 100

Kommunstyrelsen

Avgiftsfinansierad verksamhet VA

Kompl Ahla Deponi 100 100 139 150 -50

Infartsväg Ahla Deponi 2 000 1 000 3 000 0 3 000 0

Lakvattenhantering 5 000 -4 500 500 358 600 -100

Omlastning Hushållsavfall 1 740 1 740 238 1 740 0

Delsumma 7 100 -1 760 5 340 735 5 490 -150

Summa Kommunstyrelse 144 270 17 595 161 865 49 556 118 465 43 400

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kun Gem Inventarier 2 000 315 2 315 188 2 315 0

Glänningesjöbadet Renov. 1 000 34 1 034 34 34 1 000

Ink Maskiner Ind.Progr 280 280 0 280 0

Campus Laholm Inventarier 2 400 2 400 1 192 2 400 0

Arb.Trän Dagl Verks 3 500 3 500 44 500 3 000

Konstgräsplan 5 000 5 000 0 5 000 0

Kattegattleden 526 526 108 526 0

Scenen Stadsparken, Kostnad 3 164 3 164 2 726 3 164 0

Scenen Stadsparken, Intäkt -1 500 -1 500 0 -1 500 0

Summa Kultur- och utvecklingsnämnd 13 900 2 819 16 719 4 291 12 719 4 000
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Ursprungl. Ombudget/ Års- Utfall Prognos Beräknad

Budget nya proj. budget 2017-08-31 2017 Avvikelse

2017 2017 2017

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetram Bun 1 400 1 400 1 016 2 200 -800

Inventarier Vallmon 300 300 0 0 300

Allarps Fsk Inventarier 1 300 1 300 116 800 500

Summa Barn- och ungdomsnämnd 3 000 0 3 000 1 132 3 000 0

Socialnämnd

Vård Och Omsorg Utr. 1 000 169 1 169 357 1 169 0

E-Hälsa 294 294 0 294 0

Teknikutveckling 441 441 0 441 0

Utbytte Trygghetslarm 1 600 3 162 4 762 73 2 762 2 000

Digital Låsanordn Medicin 300 300 21 100 200

Inventarier Gruppbostäder 220 220 0 0 220

Summa Socialnämnd 2 820 4 366 7 186 451 4 766 2 420

Nettoinvesteringar totalt 163 990 24 780 188 770 55 429 138 950 49 820
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Övrigt 
Redovisningsprinciper 

 
Laholms kommun  följer Lagen om 

kommunal redovisning och tillämpar i 

huvudsak de  rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

 
Anläggningstillgångar har i balansräk-

ningen tagits upp till anskaffningsvärdet 

(utgiften minus eventuella inkomster) med 

avdrag för planenliga avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader 

 

Avskrivning av anläggningstillgångar görs 

linjärt efter bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod och påbörjas från månaden 

efter investeringstillfället.  

Internränta beräknas med 2 % på 

anläggningstillgångarnas bokförda värde. 

Avskrivningar och internränta för 

avgiftsfinansierad verksamhet påbörjas 

första månaden efterföljande år. Tillämpning 

av komponentavskrivningar redovisas inom 

områdena för VA anläggningar och gator 

och GC-vägar. 

 

Fakturor utställda efter den 1 september, 

men hänförliga till redovisningsperioden har 

fordringsförts och tillgodogjorts periodens 

redovisning. 

 

Leverantörsfakturor inkomna efter den 1 

september men hänförliga till 

redovisningsperioden har skuldbokförts och 

belastat periodens redovisning. 
 

Vid värdering av pensionsförpliktelser har 

RIPS 07 tillämpats.  

Pensionsförmåner intjänade under året 

redovisas som avsättning resp kortfristig 

skuld (avgiftsbestämd del) i balansräkningen 

och Pensioner intjänade före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelser. 

 

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid 
och därpå upplupen arbetsgivaravgift 
redovisas under kortfristiga  

 

 

 

 

 

skulder. För redovisningsperioden har 

proportionering tillämpats. 

 

Sociala avgifter har bokförts i form av 

procentuella personalomkostnadspålägg i 

samband med löneredovisningen och in- 

terndebiterats förvaltningarna med föl-

jande procentpåslag: 

Anställda med kommunalt avtal: 39,25 % 

Arvodesanställda:                        31,20 % 

 

Timlöner och fyllnadslöner intjänade i 

augusti som avser september har 

kostnadsbokförts och redovisats som en 

kortfristig skuld utifrån en uppräkning.  

 

Va-anslutningsavgifter bokförs som in-

täkt i driftredovisningen. Av 

anslutningsavgifterna tillgodoförs 10 % 

årets redovisning medan resterande 90 % 

bokförs som en långfristig skuld för att 

periodiseras över den beräknade 

nyttjandeperioden för anläggnings-

tillgången (33 år). 
 

Avvikelser från av Rådet för Kommu-
nal redovisning rekommenderade 
redovisningsprinciper 

 

Exploateringsverksamhetens inkomster 

och utgifter avslutas direkt mot 

balansräkningen.  

 

Vid inköp av korttidsinventarier och 

inventarier av mindre värde tillämpas hu-

vudsakligen direkt kostnadsföring vid 

lägre värde än ett prisbasbelopp och med 

en beräknad nyttjandeperiod under-

stigande 3 år. It-utrustning bestående av 

datorer, läsplattor och mobiltelefoner 

kostnadsförs direkt. 

 

Erhållna investeringsbidrag har inte 

periodiserats utan intäktsförts direkt mot 

investeringsutgifterna.  
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RESULTATRÄKNING (Mkr) Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter 1 27,5 27,6 43,4

Verksamhetens kostnader 2 -19,4 -18,9 -30,9

Avskrivningar 3 -5,9 -6,6 -9,4

Verksamhetens nettokostnader 2,2 2,1 3,1

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

Årets resultat   0,0 0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 5 187,6 161,3 164,5

Summa anläggningstillgångar 187,6 161,3 164,5

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 6 6,6 7,2 6,0

Kortfristiga fordringar 0,1 0,0

Summa omsättningstillgångar 6,6 7,3 6,0

SUMMA TILLGÅNGAR 194,2 168,6 170,5

Eget kapital, avsättningar och skulder 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Eget kapital 6,7 6,7 6,7
varav årets resultat 0,0 0,0 0,0

Skulder
Avräkning mot kommunen 7 120,1 107,5 112,3

Förutbetald anläggningsavgift 8 38,7 33,7 35,0

Kortfristiga skulder 9 28,7 20,7 16,5

Summa skulder 187,5 161,9 163,8

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 194,2 168,6 170,5

RÄKENSKAPER VA-VERKSAMHETEN
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Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Brukningsavgifter 34,5 32,9 48,3

Överuttag VA-kollektivet -9,1 -7,1 -6,9

Anläggningsavgifter 5,8 4,7 6,2

Periodisering av anläggningsavgifter -3,7 -3,0 -4,3

Övriga intäkter 0,0 0,1 0,1

Summa 27,5 27,6 43,4

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Personalkostnader 0,1 0,1 0,2

Anläggnings- och underhållsmaterial 0,1 0,1 0,2

Entreprenad, köp av verks 18,2 17,7 28,9

Övriga kostnader 1,0 1,0 1,6

Summa 19,4 18,9 30,9

Not 3   Avskrivningar (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Anläggningar 5,9 6,6 9,4

Summa 5,9 6,6 9,4

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan 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 33 3

Vattenverk 33 3

Avloppsreningsverk 25 4

Fordon VA 6,5 15

Inventarier 6,5 15

Not 4   Finansiella kostnader (mkr)
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Internränta 2,0% 2,0% 2,0%

Internränta 2,2 2,1 4,7

Summa 2,2 2,1 4,7

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31
Ingående värde 164,5 163,5 163,5

Anskaffning 29,0 8,1 14,0

Försäljning 0,0 -3,7 -3,6

Nedskrivningar 0,0

Avskrivningar -5,9 -6,6 -9,4

Summa 187,6 161,3 164,5

Acumulerat anskaffningsvärde 348,8 310,8 319,8

Ack avskrivningar -154,5 -142,8 -148,6

Ack nedskrivningar -6,7 -6,7 -6,7

Summa 187,6 161,3 164,5

NOTER VA-VERKSAMHETEN
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Not 6 Kundfordringar
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Halmstad energi och Miljö (HEM) 5,3 7,0 6,0

Lahlmsbuktens VA anslutningsavgift 1,3 0,2 -

Summa 6,6 7,2 6,0

Not 7 Avräkningsskuld mot kommunen
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Avräkning kommunen för att täcka kapitalunderskott 120,1 107,5 112,3

Summa 120,1 107,5 112,3

Not 8 Förutbetalda anläggningsavgifter
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31

Ingående avsättning 35,0 30,7 30,7

Årets avsättning 3,7 3,0 4,3

Delsumma 38,7 33,7 35

Not 9 Kortfristiga skulder
Från och med 2013 redovisas överuttag av brukar-

avgifterna som en kortfristig skuld

2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31
Leverantörsskulder 3,1 4,0 -

Ingående överuttag VA-kollektivet 16,5 9,6 9,6

Årets överuttag VA-kollektivet 9,1 7,1 6,9

Summa 28,7 20,7 16,5
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