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Förvaltningsberättelse 

 

Allmänt 

 

Delårsrapporten och den andra budget-

utfallsprognosen knyts samman och redo-

visas till kommunfullmäktige vid ett och 

samma tillfälle. Delårsrapporten upprättas 

efter kommunens styrprinciper och lagen 

om kommunal bokföring och redovisning 

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 
Utvecklingen har under det senaste året 

pekat nedåt, både via statistiska utfall 

samt andra indikationer på en allt mer för-

svagad konjunktur. Bedömningen som va-

rit under den senaste tiden får nu anses 

vara bekräftad. BNP-tillväxten i samhället 

har varit kraftigt inbromsande i såväl Sve-

rige som globalt.  

 

Den globala konjunkturen har i betydelse-

fulla länder bromsat in snabbare än för-

väntat. Bland annat har konjunkturen i 

Tyskland som är viktig för hela Europa-

området och inte minst för Sverige brom-

sat in snabbare än experternas tidigare be-

dömningar. Handelskonflikterna mellan 

USA och andra delar av världen resulterar 

i en svagare världshandel. Detta har under 

våren resulterat till en ökad osäkerhet i 

den globala ekonomin vilket påverkat 

världens tillväxtutsikter negativt. Även si-

tuationen i EU med en eventuell avtalslös 

Brexit påverkar ekonomin och världshan-

deln.  

 

Troligtvis kommer den globala tillväxten 

under 2019 bli låg, förmodligen den lägsta 

på tio år. Att tillväxten mattas av i stora 

världsländer påverkar hela den internat-

ionella handeln vilket påverkar den 

svenska exporten. Att konjunkturen är på 

nedgång i världen speglar också av sig på 

rekordlåga räntenivåer, lägre än de tidi-

gare bottennivåerna under 2016. Sänkta 

räntenivåer är ett tecken på att världs-

marknaderna sänker sina förväntningar för 

framtida tillväxt vilket medför lägre inflat-

ionsnivåer än tidigare beräknat. Global 

BNP bedöms växa med 3,2 procent i år. 

 

I den svenska ekonomin är sysselsättning-

en fortfarande hög men det finns tecken i 

samhället på en försvagning framöver. 

Ökningen av antalet arbetade timmar i 

samhället har stannat av, negativa siffror 

under årets första kvartal samt en lite upp-

gång under det andra. Sammanlagt har an-

talet sysselsatta och arbetade timmar sjun-

kit rätt snabbt under första halvåret, både 

inom det privata samt inom det offentliga. 

Den relativa arbetslösheten ligger på 6,4 

procent under första halvåret. Julis siffror 

ligger på en ännu högre nivå, 7,1 procent 

som är den enskilt högsta siffran på tre år 

för en enskild månad.  

 

Den svenska ekonomin, som befunnit sig i 

en högkonjunktur sedan några år tillbaka, 

har mattats av under 2019. Den inhemska 

tillväxten förväntas dämpas ytterligare, 

konsumtionen i samhället samt investe-

ringarna förväntas inte över tid kunna 

motverka försvagningarna i konjunkturen. 

Framför allt är det samhällets stora bo-

stadsinvesteringar som varit starkt bidra-

gande till landets stora tillväxt under kon-
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junkturuppgången som varit under de sen-

aste åren.  

 

Kalenderkorrigerat och jämfört med andra 

kvartalet 2018 steg BNP med 1,4 procent, 

motsvarande siffra året innan var 2,5 pro-

cent. Jämfört med årets första kvartal var 

det en negativ förändring med 0,1 procent. 

Till denna förändring bidrog hushållskon-

sumtionen med 0,6 procentenheter. De of-

fentliga konsumtionsutgifterna ökade end-

ast marginellt 0,1 procent varav statens 

konsumtion sjönk med 0,2 procent. 

Största orsaken till förändringen hade den 

negativa bruttoinvesteringsnivån med 1,1 

procent. 

 

Konjunkturinstitutet bedömer att BNP 

kommer att växa med 1,5 procent 2019, 

vilket kan jämföras med en ökning på 2,4 

procent i fjol.  

 

Inflationstakten, det vill säga förändringen 

i KPI under de senaste 12 månaderna, var 

1,7 procent i juli 2019 jämfört med 2,1 

procent vid motsvarande tidpunkt föregå-

ende år. Till uppgången bidrog högre bo-

endekostnader, främst via räntekostnader 

med 0,6 procentenheter Prisökningar för 

livsmedel bidrog med 0,5 procentenheter, 

varav 0,2 procentenheter berodde på högre 

priser för grönsaker. Prishöjningar på 

transporter bidrog med ytterligare 0,2 pro-

centenheter. Inflationstakten rensad med 

effekten av räntesatsförändringar enligt 

måttet KPIF uppgick till 1,5 procent. 

 
Kommunsektorns ekonomi 
Kommunernas resultat för 2018 uppgick 

till +14 miljarder kronor mot föregående 

år på 24 miljarder kronor, vilket motsvarar 

ca 2,6 procent av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag. Genomsnittet för de sen-

aste 10 åren uppgår till 2,3 procent. Hela 

69 kommuner redovisade ett negativt re-

sultat och endast 109 kommuner, eller 

cirka 38 procent, låg på en resultatnivå om 

minst 2,0 procent av skatter och bidrag. 

För 2017 hade 19 kommuner negativt re-

sultat och hela 203 kommuner klarade 2,0 

procentmålet. Senast så stor andel av 

kommunerna uppvisade ett underskott 

återfinns 2008. 

 

Även om resultaten 2018 var mycket 

starkt var variationen mellan kommunerna 

stor. Storstädernas resultat låg märkbart 

över medianen för alla andra kommun-

grupper. Bäst resultat gör kommuner med 

en befolkning på 100 000 och uppåt. 

Kommungruppen där Laholm ingår i med 

en befolkning mellan 20 000 till 30 000 

har den största spridningen på resultaten. 

 

Verksamhetens kostnader i landet ökade 

med 4,1 procent i löpande priser 2018. 

Det var en marginell förändring jämfört 

med 2017 som uppgick till 4,0 procent. 

 

Många kommuners resultat har de senaste 

åren varit starka som en följd av statens 

ersättningar för mottagandet av nyanlända 

samt stora skatteunderlagstillväxter. När 

statens ersättningar nu har minskat, kom-

mer detta successivt att bli allt mer påfres-

tande för många kommuner vilket 2018 

års resultat visade på. Av landets kommu-

ner gick 69 med underskott för verksam-

hetsåret 2018.  

 

SKL bedömer därför att kommunernas re-

sultat under innevarande kommer att 

sjunka ytterligare. Sjunkande skatteunder-

lagstillväxt i kombination med stora be-

hovsökningar i demografin kommer tro-

ligtvis att medföra sämre resultat för 

kommunsektorn. 

 

Utvecklingen i kommunen 
 

Befolkning 
Befolkningen ökade i Laholms kommun 

med 194 personer under det första 

halvåret för att därmed uppgå till 25 685 

invånare. Vid motsvarande tidpunkt i fjol 

uppgick befolkningen till 25 287. Under 

den senaste 12-månadersperioden har 

befolkningen ökat med 398 personer. 

Föregående 12-månadersperiod ökade 

befolkningen med 434 personer.  
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Ökningen under det första halvåret består 

av tre delar; ett födelseöverskott om 14 

personer, ett invandringsöverskott om 37 

personer och slutligen ett inrikes 

flyttningsöverskott om 131 personer. 
 

 
 

Bostadsmarknaden 
Efter att bostadsbyggandet under några år 

varit förhållandevis högt i kommunen ver-

kar aktiviteten på marknaden och i bran-

schen nu ha mattats något även i Laholm. 

Prognosen för antalet beviljade bygglov 

under 2019 är 28/29/2 (enbostads-

hus/fritidshus/flerbostadshus) att jämföra 

med förra årets rekordhöga utfall 

56/23/14.  

I kommunens svar på Boverkets bostads-

marknadsenkät anses det precis som tidi-

gare år råda bostadsbrist i kommunen som 

helhet och framförallt i Laholms tätort. 

Behovet av att komplettera bostadsbestån-

det med hyreslägenheter ses som fortsatt 

stort, framförallt för underlätta för flytt-

kedjor och ge förutsättningar för en bättre 

socioekonomisk balanserad bostadsmark-

nad.  

Genom planarbete arbetas det kontinuer-

ligt med att tillföra planreserven attraktiv 

mark för bostadsbyggande. Under första 

halvåret vann detaljplanen för kvarteret 

Kobben laga kraft och sedan tidigare finns 

en ny detaljplan för kvarteret Äpplet. Båda 

två är viktiga detaljplaner för komplette-

ring av bostadsbeståndet i kommunhuvud-

orten i närtid. I Allarp, Skum-

meslövsstrand förbereder exploatören för 

att öppna för försäljning av etapp 2 och 3 

sedan etapp 1 nu är slutsåld. 

Arbetsmarknad 
Under de senaste åren har den öppna ar-

betslösheten i kommunen sjunkit till låga 

nivåer.  

 

Nivåerna i kommunen är lägre än både ri-

ket och i Halland för 2019. Mellan halv-

årsskiftet 2018 och 2019 sjönk den med 

0,2 procentenheter samtidigt var den även 

sjunkande i såväl riket som länet. I förhål-

lande till hela landet låg den 1,0 procen-

tenheter lägre. 

 

I åldern 18-24 år uppgick arbetslösheten 

till 3,1 procent, vilket är i förhållande till 

halvårsskiftet 2018. Motsvarande andel 

för riket, vid samma tidpunkt, var 4,0 pro-

cent. 

 

Följande tabell beskriver den öppna ar-

betslösheten som andel av den registerba-

serade arbetskraften 16-64 år vid halvårs-

skiftet under de senaste tre åren. 
 

 2017 2018 2019 

Riket 3,8 3,7 3,6 

Länet 3,1 3,0 2,7 

Laholm 3,1 2,8 2,6 

 

Ekonomisk översikt 
 

Föregående budgetuppföljning och 
prognos efter april 
I årets första prognos uppgick det sam-

mantagna nettobudgetunderskottet, för 

samtliga nämnder, till -20,1 mkr, motsva-

rande resultat för 2018 var -19,4 mkr. De 

största avvikelserna redovisade barn- och 

ungdomsnämnden (-14,8 mkr) och social-

nämnden (-4,9 mkr). Avvikelserna i barn- 

och ungdomsnämnden avsåg i huvudsak 

volymökningar i form av fler inskrivna 

barn i förskola, och fler elever i grund-

skola. För socialnämnden bestod under-

skottet till stor del av volymer inom äldre-

omsorgen, ökade antal timmar, mer vak 

och dubbelbemanning. 

 

5



Skatteintäkterna, det statliga utjämnings-

bidraget, generella statsbidrag och fastig-

hetsavgiften beräknades uppgå till 1 430,6 

mkr, vilket var 1,4 mkr mindre än vad 

som budgeterats. 

 

Det sammanlagda resultatet, enligt pro-

gnosen, uppgick till +0,2 mkr vilket var 

1,5 mkr sämre än budgeterat resultat. Vid 

en analys av balanskravsresultatet visade 

avstämningen på ett underskott om 15,2 

mkr. 

 

Samtliga nämnders nettokostnader i 
delårsprognosen 
Sammantaget, för samtliga nämnder, upp-

går prognostiserat nettobudgetunderskott 

till 19,0 mkr genom följande avvikelse per 

nämnd (mkr): 

 

 

Kommunfullmäktige    - 0,2 

Kommunstyrelsen. + 2,5 

Kommunstyrelsen (VA- verks) + 0,0  

Kommunstyrelsen (avfallsverks.) + 0,0 

Kultur- o utvecklingsnämnden  + 2,2 

Miljö- o byggnadsnämnden + 0,0 

Barn- o ungdomsnämnden  - 14,0 

Socialnämnden  - 9,5 

Revision  + 0,0 

   

Totalt  - 19,0 

 

 

Mer om nämndernas avvikelser och drift-

redovisning finns att läsa under avsnittet 

driftredovisning. 

 

Volymförändringar 
 

Bakgrund 
Respektive nämnds budget för 2019 har i 

årsbudgeten och kompletteringsbudgeten 

anpassats för volymförändringar mellan 

2017 års utfall och 2018 års utfall. 

 

Enligt budgetbeslutet ska prognostiserade 

volymförändringar under 2019 i förhål-

lande till 2018 redovisas i samband med 

budgetuppföljningarna. Prognos ska även 

lämnas på kostnadseffekterna av föränd-

ringarna. I det fall det inte under året till-

förs medel till nämnden kommer hänsyn 

att tas till volymförändringarna i samband 

med beslut om överföring av 2019 års 

budgetresultat. 

 

Centrala medel för ökade volymer 
För att skapa möjlighet att anslagstäcka 

oförutsedda volymrelaterade kostnader, 

som det inte fanns underlag för att beakta i 

respektive nämnds budget, anslogs det 

medel om 3 000 tkr på centralt anslag i 

2019 års budget. I kompletteringsbudge-

ten ianspråktogs 740 tkr av dessa medel. 

Därmed återstår det således 2 260 tkr av 

det centrala anslaget. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
I årsbudgeten inför 2019 tillfördes nämn-

den 4 050 tkr för volymökningar inom 

gymnasieskolan. Kompensationen avsåg 

merkostnader för tillkommande årselever 

under 2018. 

 

Enligt aktuella prognoser beräknas antalet 

årselever innevarande år öka med 12 i 

förhållande till 2018 på årsbasis. Denna 

volymökning medför i teorin en volym-

kompensation för kostnadsökningar under 

2019 med cirka 1 100 tkr. Nämnden har 

dock beslutat att årets verksamhet ska be-

drivas med anslaget fullmäktige tilldelade 

nämnden i senaste budgeten. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden har i årsbudgeten och komplet-

teringsbudgeten kompenserats med totalt 

11 140 tkr. Kompensationen avsåg ökade 

volymer under 2018 samt korrigering av 

minskat antal asylelever. 

 

Antal barn inom förskolan bedöms, jäm-

fört med 2018, öka med 73 och på fritids-

hem med 32. I grundskolan bedöms ök-

ningen uppgå till 47 elever. Samtidigt 

minskar andelen elever som är asyl-

sökande, där kostnaderna täcks av stats-

bidrag. Allt fler av de befintliga eleverna 

måste alltså finansieras med kommunala 

medel. 

 

6



Det ökade resurstilldelningsbehovet på 

grund av volymökningar bedöms vid en 

90 procent i kompensationsgrad uppgå till 

12 700 tkr. 

 

Socialnämnden 
Nämnden redogör i uppföljningen för sti-

gande volymer inom många områden. 

Främst är det antalet hemtjänsttimmar 

som ökar. Ökningen mellan senaste års-

skiftet och augusti månad uppgår till 

9 875 timmar vilket motsvarar en kost-

nadsökning med cirka 4,7 mkr.  

 

Även antalet barn och unga inom barna-

vården ökar kraftigt. Jämfört med årsskif-

tet är det 49 fler barn i någon åtgärd eller 

utredning. Förändringen inom barnavår-

den beräknas till cirka 1,7 mkr. 

 

Skatteintäkter, utjämning, generella 
statsbidrag och fastighetsavgift 
 

Reviderad skatteunderlagsprognos 
Beräkningarna i budgeten byggde på den 

prognos som Sveriges Kommuner och 

Landsting framställde i augusti månad. 

Sedan budgeten fastställdes har skatteun-

derlagsprognoserna för 2018 reviderats 

upp något medan prognosen för 2019 har 

reviderats ned. 

 

SKL har justerat upp prognosen för 2018 

utifrån att det preliminära beskattningsut-

fallet som Skatteverket presenterat i au-

gusti. Utfallet indikerar på en skatteun-

derlagsökning.  

 

Även en liten uppredviderad ökning för 

2019 finns i prognosen. Enligt SKL beror 

upprevideringen av att löneökningstakten 

ser ut att bli något högre än den beräkning 

som låg till grund i vårens prognos. 

 

I nedanstående tabell beskrivs den senaste 

prognosen av skatteunderlagsförändringen 

för åren 2018 och 2019 och det faktiska 

utfallet för 2017 i förhållande till de anta-

gande som låg till grund för budgeten.  

 

 
 

Procentuell förändring 
Prognos 2017 2018 2019 2017-19 
Oktober 2018 4,5 3,6 3,4 11,5 
Augusti 2019 4,5 3,7 3,1 11,3 
Differens +0,0 +0,1 -0,3 -0,2 

 

Enligt den nu aktuella prognosen från 

SKL blir slutavräkningen för 2018 års 

skatteintäkter gynnsammare än vad som 

bedömdes i årsredovisning. Detta medför 

en korrigering på +44 kronor per invånare 

eller ca 1,1 mkr. 

 

Regeringens fastställda uppräknings-

faktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 

procent respektive 3,9 procent. SKL´s 

prognos innebär en lägre uppräckning vil-

ket medför att prognosen för slutavräk-

ningen blir betydligt lägre. 

 

Sammantaget innebär prognosen att sluta-

vräkningen för 2019 uppgår till hela -503 

kronor per invånare vilket motsvarar cirka 

12,8 mkr. 

 

Generella statsbidrag 
Staten tillförde 10 miljarder kronor till 

kommunerna och landstingen från år 2017 

för mer resurser i välfärden. Den del av 

bidraget som fördelas med hänsyn till an-

tal asylsökande och nyanlända i kom-

munen redovisas som generellt bidrag. 

Denna intäkt beräknades i budgeten till 

14,3 mkr. Det kan nu konstateras att utfal-

let endast avviker marginellt från detta be-

lopp med 0,1 mkr. 

 

From 2016 har ett särskilt statsbidrag 

(Byggbonus) lämnats för att stimulera ett 

ökat bostadsbyggande. Bidraget fick an-

vändas fritt utifrån kommunens egna prio-

riteringar. I fjol erhöll kommunen ca 4,9 

mkr i sådant bidrag. Då fördelade staten 

totalt 1,3 miljarder kronor för ändamålet. 

Under 2019 enligt tidigare budgetpropo-

sitioner var tanken att bidraget skulle 

uppgå till totalt 1,3 miljarder kronor. I den 

beslutade statsbudgeten i vintras av mode-

raterna, kristdemokraterna med stöd från 

sverigedemokraterna plockades anslaget 

bort. I vårbudgeten återinfördes inte an-

slaget i den nya regeringens första budget. 

I kommunens budget har upptagits en in-
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täkt om 3,0 mkr. Då budgetanslaget hos 

staten har försvunnit uppstår ett under-

skott i kommunens prognos med 3,0 mkr. 

 

För att stärka kommunernas möjlighet att 

låta ensamkommande unga som fyllt 18 år 

bo kvar i sin vistelsekommun fram till att 

de får ett slutligt beslut i sitt asylärende 

utges ett tillfälligt kommunstöd. Under in-

nevarande år anslås 195 mkr. Kommunens 

andel av detta stöd uppgår under 2019 till 

0,3 mkr. Under 2018 erhöll kommunen 

1,8 mkr, då av bidrag om 395 mkr. Bidra-

get, som redovisas som generellt statsbi-

drag, är inte budgeterad. 

 
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 totala intäkten för 2019 budgeterades 

till 63,6 mkr. Enligt aktuell prognos 

kommer avgiften i Laholms kommun att 

uppgå till 63,3 mkr. 

 

Prognostiserad budgetavvikelse 
De sammantagna intäkterna av kom-

munalskatt, utjämningsbidrag, generella 

statsbidrag och fastighetsavgift beräknas i 

nuläget bli 0,6 mkr högre än budget. Av-

vikelsen specificeras i nedanstående tabell 

(Mkr). 

 
 Budget Prognos Diff. 
Kommunalskatt 1 043,8 1 038,0 -5,8 
Inkomstutjämning 313,5 317,0 +3,5 
Övrig utjämning -6,2 -0,1 +6,1 
Generella statsbidrag 17,3 14,4 -2,9 
Fastighetsavgift 63,6 63,3 -0,3 
Summa 1 432,0 1 432,6 +0,6 

 

Skatteintäkterna och inkomstutjämnings-

bidraget beräknas bli 2,3 mkr lägre än 

budget. Orsaken är en kombination av en 

något mindre befolkning i kommunen den 

1 november 2018 än vad som förutsågs i 

budgetberäkningen samt en nedrevidering 

av prognosen för skatteunderlagsutveck-

lingen under 2019. 

 

Jämfört med prognosen i april, som låg till 

grund för den första uppföljningen, har nu 

de skatteintäkterna och utjämningen för 

innevarande år justerats ned med totalt 2,0 

mkr. 

 

Delårsrapporten utgår från samma intäkts-

prognos som används i helårsprognosen. 

Prognostiserad avräkning för 2019 har 

upptagits i proportion till rapportperiodens 

längd.  

 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaden består i huvudsak av 

fyra delar.  

-Utbetalningar till pensionärer där för-

månen intjänats före 1998. Detta är kom-

munens åtagande utanför balansräkningen. 

-Premien för den avgiftsbestämda delen 

som uppgår till 4,5 procent av lönen för 

samtliga anställda. 

-Årets nyintjänade förmånsbestämda ål-

derspension för anställda födda till och 

med 1985. Den del av pensionen som lig-

ger ovan 7,5 inkomstbasbelopp. 

-30 procent av lönen för anställda födda 

1986 och senare över inkomstnivån på 7,5 

inkomstbasbelopp som en pensionsavgift. 

 

Till ovan nämnda delar tillkommer lö-

neskatt. 

 

Aktuell prognos för pensionskostnaderna 

jämfört med budgeterade kostnader fram-

går av nedanstående tabell (mkr). Samt-

liga belopp inkluderar särskild löneskatt. 

 
 Budget Prognos Diff. 
Pensionsutbetaln. 31,2 31,2 0,0 
Pensionavgifter 49,0 45,6 +3,4 
Skuldökning 12,5 8,6 +3,9 
Övrigt, adm avgifter 0,4 0,4 +0,0 
Intern finansiering 0,0 1,3 -1,3 
Summa 93,1 87,1 +6,0 
S:a exkl fin.kost 89,4 83,8 +5,6 

 

Intjänad pensionsavgift (tjänstepension) 

består av två delar, två pensionsavtal, 

första delen är avgiften för de anställda 

födda tidigare än 1986, andra delen är av-

giften för anställda födda från och med 

1986. Intjänad pensionsavgift för tiden 
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fram till den 31 augusti innevarande år 

upptages i delårsrapportens balansräkning 

som en kortfristig skuld.  

 

Utbetalning av dessa medel ska ske i bör-

jan av nästa år för de anställda som är 

födda tidigare än 1986. Utbetalning av an-

ställda födda 1986 eller senare kommer 

halva kostnaden utbetalas under 2019 och 

andra halvan första halvåret 2020. 

 

Genom att antalet anställda ökat under de 

senaste åren ökar även de årliga pensions-

avgifterna. Samtidigt ökar även pensions-

skulden kraftigt. Orsaken till detta är att 

antalet anställda som är berättigade till en 

förmånsbestämd ålderspension för de som 

är födda till och med 1985 ökat under de 

senaste åren. För dessa grupper, med in-

komster över taket i den allmänna pen-

sionen (7,5 inkomstbasbelopp), är kom-

munens kostnad för avtalspensionen be-

tydligt större.  

 

För anställda födda från och med 1986 

med inkomster över taket om 7,5 in-

komstbasbelopp utbetalas avgiften direkt 

till den anställde och skuldförs därmed 

inte. 

 

Särskilda bidrag och kostnader 
upptagna i prognosen 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 

februari 2018 att återkalla den tidigare 

gjorda beställningen av ett nytt parke-

ringshus, vid gamla stationsbyggnaden i 

Laholm, av Kommunfastigheter i Laholm 

AB. Då beställningen är återkallad ska 

kostnaden för bolagets nedlagda projekte-

ring och förstudie regleras enligt giltigt 

ramavtal. Regleringen för bolagets ned-

lagda kostnader uppgår till 1,5 mkr. Kost-

naden är upptagen i årets prognos. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 sep-

tember att medge att kommunstyrelsen 

lämnar bidrag till Laholms fotbollsklubb 

om 1,1 mkr för anläggande av två nya fot-

bollsplaner. Kostnaden för bidraget upptas 

således i prognosen för helåret. 

 

Solbackens bygdegård ansökte om kom-

munalt investeringsbidrag för ombyggnad 

och renovering av anläggningen.  Kom-

munfullmäktige beslutade 29 januari 2019 

att erlägga 30 procent vid ett eventuellt 

positivt beslut från Boverket. Föreningen 

erhöll den 23 maj ett positivt beslut om 

bidrag på 2,5 mkr. Kommunens andel 

uppgick således till 1,5 mkr. Då kommu-

nen ingått förpliktelsen om att utbetala bi-

draget efter anläggningen slutbesiktigats 

bokas kostnaden upp under 2019. Kostna-

den är upptagen i årets prognos om 1,5 

mkr. 

 

Realisationsvinster vid försäljning 
av fastigheter 
Den sammantagna realisationsvinsten av 

försäljningar av fastigheter beräknas 

uppgå till 4,1 mkr. En stor del av denna 

intäkt avser försäljningen av mark i Al-

larp, Skummeslövstrand, till en privat ent-

reprenör om 1,1 mkr. Även en försäljning 

av mark till Kommunfastigheter i Laholm 

AB för byggnation av den nya id-

rottshallen vid Glänningeskolan om 1,7 

mkr ingår. 

 

Finansnettot 
Finansnettot uppgår i delårsrapporten till 

+12,5 mkr. De finansiella intäkterna är 

15,7 mkr medan kostnaderna uppgår till 

3,2 mkr.  

 

I helårsprognosen beräknas kostnaderna 

uppgå till 3,7 mkr medan intäktsprogno-

sen hamnar på 16,9 mkr. Finansnettot be-

räknas således bli +13,2 mkr i stället för 

budgeterade +0,4 mkr. Vid en exkludering 

av värdepapper uppgår finansnettot till 1,4 

mkr i prognosen. 

 

I de finansiella intäkterna ingår borgens-

avgift från Laholmshem med ca 2,4 mkr. 

Vidare erhåller kommunen från Kom-

muninvest överskottsutdelning samt ränta 

på insatskapital och förlagslån med totalt 

2,0 mkr. Denna intäkt blir 0,9 mkr högre 

än beräkningen i budgeten. Merintäkten 

beror i huvudsak på en ökad upplåning av 

bolagen. Som en följd av de extremt låga 
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räntenivåerna beräknas inte de likvida 

medlen tillföra några nämnvärda intäkter. 

 

Anledningen till den stora avvikelsen på 

intäktssidan är att kommunen inte budge-

terar med någon avkastning på de finansi-

ella värdepapperna. 

 

Under årets första åtta månader har kapi-

talet haft en värdeökning på 11,5 mkr som 

således är upptagna som en finansiell in-

täkt i prognosen. 

 

Genom att kommunen inte har några lån 

består de finansiella kostnaderna i huvud-

sak av räntekostnaden på pensionsskul-

den, som uppgår till 3,3 mkr. 

 

Ekonomiskt resultat 
 

Periodens resultat 
Periodens slutliga resultat uppgår till 

+16,9 mkr. Detta är en förbättring med 

11,5 mkr i förhållande till motsvarande 

period i fjol. 

 

Resultatet, i procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning, har un-

der delårsrapportens period de senaste fem 

åren uppgått till följande: 

 

 
 

Prognosens helårsresultat 
Enligt prognosen kommer kommunens 

slutliga resultat för helåret att uppgå till 

+5,2 mkr. 

 

Budgeterat resultat (inkl korrigeringar i 

kompletteringsbudget och tilläggsanslag) 

uppgår till +1,7 mkr. I den nu redovisade 

budgetutfallsprognosen förbättras detta re-

sultat alltså med +3,5 mkr. Differensen 

mot budget förklaras enligt följande: 

 

Nämndernas verksamheter -19,0 mkr 

Skatteintäkter och utjämningsb. +3,5 mkr 

Generella statsbidrag -2,9 mkr 

Avskrivningar +1,8 mkr 

Finansnetto +12,5 mkr 

Pensionskostnader +5,6 mkr 

Realisationsvinster +4,1 mkr 

Ersättning kapitalkostnader -1,3 mkr 

Volymreserv, ej fördelade medel +2,2 mkr 

Särskilda bidrag och kostnader -4,1 mkr 

Övrigt +1,1 mkr 

 

Summa 3,5 mkr 

 

Resultatjämförelser 
I följande diagram redovisas delårsrappor-

tens resultat under fem år och boksluts-

resultatet för 2015 - 2018 samt helårspro-

gnosen för 2019. 

 

 
 

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 re-

serveringen utnyttjas samtidigt som det 

har fastställts ett högsta belopp för storle-

ken på reserven.  

 

Reserven får disponeras när den progno-

stiserade eller konstaterade skatteunder-

lagsutvecklingen understiger den genom-

snittliga utvecklingen av skatteunderlaget 

de senaste tio åren. 
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Befintlig resultatutjämningsreserv uppgår 

till 74,4 mkr. Under 2018 kunde inte nå-

gon ytterligare avsättning göras då resulta-

tet efter en procent av skatteintäkter och 

bidrag enligt regelverket frånräknats.  

 
 Delår Helår 
Resultat enligt resultaträkningen 16,9 5,2 
Justeringar:   
-Realisationsvinster anl. Tillgångar 
-Verkligtvärde på värdepapper 

4,1 
11,5 

4,1 
11,5 

Resultat efter balanskravsjust. 1,3 -10,4 
Förändring av res.utjämn.reserv:  0,0 
Balanskravsresultat  -10,4 

 

Vid avstämning av balanskravet ska inte 

realisationsvinster vid försäljning av an-

läggningstillgångar medräknas samt orea-

liserade vinster av värdepapper. Då pro-

gnosen innefattar denna typ av intäkter 

med 15,6 mkr uppgår prognostiserat 

helårsresultat, efter balanskravsjustering-

ar, till -10,4 mkr. Detta innebär att balans-

kravet inte uppnås. 

 

Enligt prognosen blir det inte möjligt att 

göra någon avsättning till resultatutjäm-

ningsreserven eftersom resultatet efter ba-

lanskravsjusteringar är negativt. 

 

Utifrån hur årssiffrorna på skatteintäkterna 

över en konjunkturperiod under tio år för-

håller sig till utvecklingen under 2019 kan 

det bli aktuellt med en justering mot tidi-

gare avsatta medel i resultatutjämningsre-

serven.  

 

Nettokostnadsutvecklingen 
Verksamheternas totala nettokostnader, 

inkl pensionskostnader och andra gemen-

samma kostnader och intäkter, ökade med 

3,6 procent i förhållande till motsvarande 

period 2018. Motsvarande siffra var 7,6 

procent föregående år. 

 

Enligt helårsprognosen ökar motsvarande 

kostnader med 5,4 procent i förhållande 

till helåret 2018. Motsvarande siffra vid 

föregående års delårsbokslut var 6,6 pro-

cent. 

 

 

 

Likviditet och soliditet 
De likvida medlen uppgick den 31 augusti 

till 66,2 mkr, vilket är en minskning med 

23,6 mkr i förhållande till motsvarande tid 

i fjol. Vid årsskiftet uppgick de likvida 

medlen till 22,9 mkr.  

 

De kommunala bolagen utnyttjade dess-

utom, vid rapporttillfället, en kredit om 

66,8 mkr inom koncernkontot. Koncern-

kontokrediten har ökat med 36,2 mkr se-

dan årsskiftet. 

 

Kommunen har under året löst in den 

första reversen mot kommunfastigheter 

som uppkom i samband med försäljningen 

av fastigheterna 2015. Reversen uppgick 

till 155,1 mkr. Återinlösning av reversen 

har medfört att kommunen vid rapportens 

tillfälle har kunnat ha en större utlåning 

till bolaget än vid senaste årsskiftet. 

 

 
 

Soliditeten för perioden hamnar på 65,4 

procent, vilket är en minskning med 0,4 

procentenheter i förhållande till motsva-

rande tidpunkt år 2018.  

 

Förvaltning av pensionsmedel 
Vid föregående årsskifte uppgick det bok-

förda värdet av pensionsförvaltningen till 

69,3 mkr medan marknadsvärdet var 92,8 

mkr. 

 

Från och med bokslutsåret 2019 har 

kommunsektorn en ny kommunal bokfö-

rings- och redovisningslag att förhålla sig 

till. I lagstiftningen ska finansiella instru-

ment som innehavs för att ge finansiell 

avkastning eller värdestigning värderas till 

verkligt värde istället för anskaffningsvär-
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de. I och med byte av redovisningsprincip 

får kommunen justera värdet under 2018 

så det är jämförbart med 2019 års värde. 

Ingående värden har justerat med 23,5 

mkr i orealiserat värde. 

 

Kommunen måste således framöver resul-

tatföra orealiserade vinster och förluster i 

bokföringen löpande vilket kommer på-

verka kommunens finansnetto och därmed 

det finansiella resultatet. 

 

Under tiden från årsskiftet till den 31 au-

gusti i år har marknadsvärdet ökat med 

11,8 mkr för att uppgå till 104,7 mkr. Den 

procentuella uppgången under årets första 

åtta månader har varit hela 12,8 procent.  

 

Medlen är placerade i tre olika svenska 

räntefonder, en svensk aktieindexfond och 

en global aktiefond. Tillgångsfördelningen 

var den 31 augusti följande: 

 

Räntebärande värdepapper 41 % 

Svenska aktier 40 % 

Utländska aktier 19 % 

 

Investeringar  
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter 

och inventarier uppgick till hela 130,2 

mkr. Investeringarna under motsvarande 

period i fjol var 138,6 mkr. Som framgår 

av nedanstående diagram har investerings-

volymen ökat kraftigt under de tre senaste 

åren, framförallt på grund av stora projekt 

inom VA och avfallsverksamheten. 

 

 
 

Den totala nettoinvesteringsbudgeten upp-

går till 228,2 mkr. Prognostiserade netto-

investeringar för hela året ligger på 197,4 

mkr. Beräknat budgetöverskott uppgår så-

ledes till 30,8 mkr.  

 

Inom avfallsverksamheten återfinns den 

största avvikelsen om 27,7 mkr kopplat 

till investeringen av lakvattenshantering 

på Ahla deponi som inte blir av under 

året.  

 

Mer om nämndernas avvikelser och inve-

steringar finns att läsa under avsnittet in-

vesteringsredovisning. 

 

Förvärv och försäljning av fastig-
heter av större omfattning 
Kommunen har under året förvärvat fas-

tigheten Ala 3:30 i Laholm för en köpe-

summa om 35 000 tkr, fastigheten omfat-

tar 178 hektar.  

 

Vidare har fastigheten Trulstorp 1:92 vid 

järnvägsstationen förvärvats till en köpe-

skilling om 3 500 tkr för framtida exploa-

tering. 

 

Även fastigheten Skummeslöv 4:1 har 

förvärvats under året till en köpeskilling 

om 5 250 tkr. Fastigheten är utpekad som 

intressant för bostads-, service- och kon-

torsbebyggelse i framtidsplanen 2030. 

 

Kommunen har under året också sålt lite 

mark. Dels har en försäljning slutreglerats 

gällande markköp som exploatören i Al-

larp har köpt. Kommunfastigheter i La-

holm AB har av kommunen köpt mark till 

idrottshallen vid Glänningeskolan under 

året. 

 

Upplåning och finansiering 
Kommunen har för närvarande inte några 

lån. Någon nyupplåning var är inte plane-

rade under året i budgeten. Med tanke på  

de markförvärv kommunen har gjort un-

der året, som inte var med i ursprungs-

budgeten på 43 750 tkr kan det bli aktuellt 

i slutet av året att återkalla del av reversen 

från Kommunfastigheter. Kommunen har 

en revers kvar på 186,9 mkr mot bolaget. 
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Under året har kommunen avslutat den 

första reversen mot Kommunfastigheter 

på cirka 155 mkr. 

 

Kommunen och de helägda bolagen har 

sina betalningsflöde samordnade i ett ge-

mensamt koncernkontosystem sedan 

några år tillbaka.  

 

Bankgaranti avseende deponi 
Länsstyrelsen i Halland lämnade under 

2018 tillstånd enligt miljöbalken till av-

fallsverksamhet och deponering på Ahla 

avfallsanläggning för kommunen. Till-

ståndet har villkorats bland annat med att 

kommunen ska ställa en säkerhet om 22,0 

mkr för sluttäckning och kontroll av de-

ponin vilket gjordes under 2018.  

 

Enligt tidigare beslut har kommunen av-

satt 22,4 mkr för sluttäckning. Återställ-

ningen för etapp ett kommer att slutbesik-

tigas under september månad. Vid beräk-

ningstillfället kostnadsbedömdes utgiften 

till 14,7 mkr. Troligtvis kommer kostna-

den för denna sluttäckning inte fullt upp i 

nivå med de avsatta medel. Kostnaden bör 

vara definierad under oktober månad.  

 

Då kommunen uppfyllt del ett av åtagan-

det ska kommunen se över möjligheterna 

att reducera garantin till kvarvarande åta-

gande om cirka 7,7 mkr. Den del av slut-

täckningen är beräknad till 2026. En ny 

kostnadsberäkning är beställd för åta-

gandet år 2026. 

 

Borgensåtaganden 
Riktlinjer för kommunens borgensåta-

gande ingår sedan 2018 i kommunens fi-

nanspolicy. Enligt dessa riktlinjer ska det 

årligen i samband med budgeten eller vid 

behov fastställas ett totalt rambelopp för 

borgensåtaganden för vart och ett av 

kommunens helägda bolag. Borgensramen 

uppgår under innevarande år för La-

holmshem AB till 950 mkr och för Kom-

munfastigheter i Laholm AB till 850 mkr.  

 

I takt med att kommunfastigheter har gjort 

stora investeringar i framförallt nya Glän-

ningeskolan samt att bolaget löst in revers 

nummer ett har bolagets lånebehov ökat 

markant. Tidigare har övervägande del av 

det totala borgensåtagandet lämnats till 

Laholmshem AB. Nu är de båda bolagen 

nästa likvärdiga i borgensåtagande. Bor-

gensåtagandet för Laholmshem AB upp-

går till 687 mkr vilket är oförändrat i för-

hållande till årsskiftet. Borgen för Kom-

munfastigheter AB uppgår till 670 mkr. 

Detta är en ökning med 290 mkr jämfört 

med årsskiftet. 

 

Exklusive amorteringar under året uppgår 

det totala borgensåtagandet till 1 381,9 

mkr vilket är en ökning sedan årsskiftet 

med 289,5 mkr. Under perioden har inte 

några åtaganden behövt infrias. 

 

Bolagens ekonomi och verksamhet 
 

Allmänt 
Enligt det gemensamma ägardirektivet för 

Laholms kommuns helägda bolag ska bo-

lagen till kommunen lämna uppföljningar 

av ekonomi och verksamhet med helårs-

prognoser. 

 

Laholmshem AB är det enda helägda 

kommunala bolaget. Bolaget äger också 

dotterbolaget Kommunfastigheter i La-

holm AB. 

 

Styrelserna för Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i Laholm AB har 

överlämnat uppföljning och prognoser 

över bolagens ekonomi och verksamhet. 

 

Laholmshem AB  
Delårsrapporten för perioden januari-

augusti uppvisar ett överskott på 7,4 mkr. 

Resultatet på helårsbasis förväntas bli 2,7 

mkr lägre och då hamna på 4,7 mkr. Bud-

geterat helårsresultat uppgår till 3,8 mkr. 

 

I förhållande till 2018 innebär prognosen 

en resultatförstärkning om 1,9 mkr.  

 

Bolagets intäktsprognos uppvisar ett litet 

överskott om 0,4 mkr vilket kan förklaras 

med en lyckad hyresförhandling samt att 

13



ränteutvecklingen inte blivit som bolaget 

uppskattade. 

 

Gällande driftkostnaderna följer bolaget 

budgeten väl. Elkostnaderna har varit nå-

got högre än planerat på grund av ett dy-

rare avtal.  

 

Bolaget har under året fortsatt med nog-

grann kostnadsuppföljning vilket har re-

sulterat i en god kontroll. Det har medfört 

en betydande kostnadsmedvetenhet inom 

organisationen. 

 

Underhållskostnaderna visar enligt pro-

gnosen ett underskott på cirka 1,2 mkr. 

Anledningen är att bolaget har en del 

större ombyggnadsprojekt igång där en 

större del än beräknat kommer hanteras 

som underhåll i resultatet. Avstämning 

kommer att göras i samband med att pro-

jekten avslutas vilket kan föranleda för-

ändringar för att skapa en mer rättvis bild. 

  

Bolagets organisation har inte förändrats 

under året vilket således inte påverkat ad-

ministrationskostnaderna som är en stor 

post.  

 

Bolaget kommer under 2019 ha betydligt 

lägre finansiella kostnader än tidigare år. 

Anledningen till detta är att bolaget löst in 

en ränteswapp i förtid samt att tre stycken 

ränteswappar förföll under 2018. Totalt 

beräknas de finansiella kostnaderna till 

10,2 mkr att jämföra med föregående års 

kostnader om 19,9 mkr. 

 

Hyreshöjningen inför 2019 blev 1,5 pro-

cent att jämföra med 0,45 procent för 

2018. Bolaget påpekar att uthyrningssitu-

ationen är mycket bra med väldigt få out-

hyrda lägenheter. Dock tar det lite längre 

tid idag att få ut outhyrda lägenheter jäm-

fört med de senaste åren.  

 

Under perioden till och med augusti 2019 

har bolaget inte färdigställt några nya bo-

städer. Bolaget har dock pågående bygg-

nation av ytterligare fyra ungdomsbostä-

der på Fagotten. I Våxtorp har bolaget på-

börjat nyproduktion av åtta stycken nya 

ungdomsbostäder samt även börjat projek-

tera för sexton nya lägenheter. 

 

Med anledning av kommunens önskan om 

att växa ytterligare framöver tror bolaget 

ha en ljus efterfrågan av nyproducerade 

lägenheter. Troligtvis både i Knäred och i 

Veinge med anledning av de planerade 

tågstoppen framöver. 

 

Bolaget har också under våren erhållit ett 

positivt besked från miljööverdomstolen 

gällande deras planer för nybyggnation på 

Kobben i centrala Laholm. Husen på 

Kobben kommer bestå av två punkthus 

om sex plus sex våningar. 

 

Gällande ombyggnadsprojekt är det främst 

ett omfattande utredningsarbete avseende 

äldreboende och vårdfastigheter som har 

påbörjats. En dialog tillsammans med 

kommunen har påbörjats utifrån vilken 

turordning som projekten skall göras. I 

första skedet är det Solgården som beräk-

nas stänga sommaren 2020. 

 

Bolagets investeringar beräknas under året 

uppgå till 60,2 mkr, varav nyproduktionen 

svarar för 10,7 mkr.  

 
Mkr Jan-Aug 

2019 
Prognos 

2019 
Bokslut 

2018 
Hyresintäkter 80,6 120,1 118,7 
Övriga intäkter. 11,0 16,0 18,3 
S:a intäkter 91,6 136,1 137,0 
Rörelsens kostnad -76,3 -118,6 -111,7 
Rörelseresultat 15,3 17,5 25,3 
Res. vid försäljning 0,0 0,0 0,0 
Finansnetto -7,9 -12,8 -19,9 
Res. e. fin. poster 7,4 4,7 5,4 
Bokslutsdisp. 0,0 0,6 -2,6 
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 
Resultat 7,4 4,7 2,8 

 

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 ex-

ternt förhyrda lokaler. 
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Periodens underskott uppgår till -1,1mkr. 

Enligt prognosen förväntas underskottet 

för helåret hamna på -2,2 mkr. Budgeterat 

resultatunderskott uppgår till -0,2 mkr. 

Resultatet under 2018 uppgick till ett 

överskott om 1,5 mkr. 

 

Intäkterna avser i huvudsak ersättningar 

från kommunen i form av hyror, förvalt-

ningsersättningar och tjänsteförsäljningar.  

 

Hyrorna ska, enligt ägardirektivet, mot-

svara bolagets självkostnader. Dessa in-

täkter följer i stort sett budget. De totala 

intäkterna beräknas uppgå till 125,3 mkr, 

vilket är en ökning med 13,1 mkr i förhål-

lande till föregående år. 

 

Bolaget räknar med något högre driftkost-

nader än i budget. Prognosen visar på 

högre kostnader om 4,5 mkr. Samtidigt 

beräknas uppvärmningskostnaderna bli 

något lägre än planerat, totalt 1,6 mkr 

lägre. Samtidigt bedöms administrations-

kostnaderna bli högre än budget med 2,1 

mkr. Anledningen att administrationen har 

blivit dyrare har sin förklaring i ett beslut 

från Skatteverket om att beskatta bolaget 

med ett skattetillägg. Det påverkar resulta-

tet negativt med 2,2 mkr. 

 

Räntekostnaderna är fortsatt mycket låga 

tack vare att räntan på de externa lånen är 

rekordlåga. Under året har bolaget också 

löst in revers nummer ett mot kommunen 

vilket också kommer påverkar räntekost-

naderna framöver. Bolaget har kvar rever-

slån till kommunen om 186,9 mkr jämfört 

om tidigare 341,9 mkr. 

 

Nybyggnationen av Glänningeskolan och 

dess nya idrottshall har färdigställts innan 

sommaren och kommunens verksamhet 

har flyttat in i lokalerna. På grund av 

ogynnsamma markförhållanden och att det 

tidiga beräkningsunderlaget för idrottshal-

len visat sig avvika i förhållande till inve-

steringsanslaget har kostnaderna ökat i 

förhållande till beräknad riktkostnad. To-

talkostnaden för projektet beräknas nu 

uppgå till 277,3 mkr. 

 

Uppförande av ny förskola i Ränneslöv 

med en beräknad totalkostnad om 28,0 

mkr är färdigställt och verksamheten har 

flyttat in. Projektet har hållit sig till upp-

rättad kostnadskalkyl. 

 

Som ovan nämnt har bolaget haft en skat-

terevision som resulterat i att skatteverket 

lämnat ett förslag om beslut. Skatteverket 

grundar sitt beslut att bolaget inte haft nå-

got vinstpåslag och att självkost-

nadsprincipen som kommunen byggt 

ägardirektiven på enligt kommunallagen 

inte gäller. Bolaget kommer överklaga 

detta beslut men tills vidare kommer hy-

ran framöver beräknas med ett vinst-

påslag. 

 

Bolaget har också under året erhållit en 

beställning på om- och tillbyggnad av en 

skola i Skottorp. Under 2019 kommer bo-

laget projektera arbetet med skolan och 

upphandlingen är tilldelad Skanska. Sko-

lan beräknas stå klar till höstterminen 

2021. Skolan beräknas kosta 164,0 mkr. 

 

Bolagets investeringar beräknas under året 

uppgå till 123,9 mkr, varav nyproduktion-

en svarar för 114,0 mkr. Glänningeskolan 

samt idrottshallen beräknas till 100,5 mkr 

för 2019. 

 
Mkr Jan-Aug 

2019 
Prognos 

2019 
Bokslut 

2018 
HyresIntäkter 71,9 111,5 96,4 
Övriga intäkter. 10,4 13,8 15,8 
S:a intäkter 82,3 125,3 112,2 
Rörelsens kostnad -82,0 -125,5 -110,8 
Rörelseresultat 0,3 -0,2 1,4 
Finansnetto -0,8 -1,4 -1,0 
Res. e. fin. poster -0,5 -1,6 0,4 
Bokslutsdisp. 0,0 0,0 2,8 
Skattekostnad -0,6 -0,6 -1,7 
Resultat -1,1 -2,2 1,5 

 

Sammanfattande finansiell analys 
Det finansiella resultatet uppgick 2018 till 

25,2 mkr eller 1,8 procent av skatte-

intäkter och kommunalekonomisk utjäm-

ning. Detta var endast en relativt liten för-

sämring i förhållande till 2017 om 4,2 

mkr. Trots de stora negativa budgetavvi-

kelserna på nämnderna blev resultatnivån, 
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högre än budgeterat. Anledningen till 

överskottet var stora realisationsvinster 

om 12,1 mkr från försäljningar av anlägg-

ningstillgångar och värdepapper. Tidigare 

år har överskotten uppkommit i huvudsak 

från betydligt högre intäkter i form av 

kommunalskatt och statsbidrag. 

 

Nämndernas sammantagna nettobudget-

underskott uppgick under fjolåret till 14,0 

mkr, vilket kan jämföras med 2017 års 

underskott om 20,6 mkr. Enligt prognosen 

för 2019 uppnås ett resultat om 5,2 mkr, 

vilket således är en markant försämring 

jämfört med i fjol. I prognosen ingår då ej 

kostnadsförda bidrag och fastighetskost-

nader om 4,1 mkr.  

 

Även engångsintäkter om 4,1 mkr i form 

av realisationsvinster och orealiserade 

värdepappersvinster om 11,5 mkr i resul-

tatet. Överskottet motsvarar endast 0,4 

procent av skatter, utjämning och gene-

rella bidrag. Kommunens långsiktiga re-

sultatmål uppgår till 2,0 procent.  

 

Enlig den nu föreliggande prognosen ökar 

nämndernas kostnader, exklusive avgifts-

finansierad verksamhet, sammantaget med 

5,4 procent i förhållande till föregående 

år, motsvarande siffra föregående år var 

6,0 procent. Om man exkluderar avtals-

mässiga lönekostnadsökningar och pri-

sökningar som nämnderna erhållit bud-

getmässig kompensation för uppgår kost-

nadsökningen till 3,2 procent, föregående 

år var siffran 3,6 procent. Denna ökning 

avser då i huvudsak volymökningar i form 

av fler inskrivna barn i förskolan och fri-

tidshem, fler grund- och gymnasiekolele-

ver samt större volymer och ökad vård-

tyngd inom vissa av socialnämndens verk-

samhetsområden. Dessa förhållanden 

anges även som huvudsaklig orsak till de 

prognostiserade budgetunderskotten för 

nämnderna. 

 

Följande tabell beskriver den procentuella 

utvecklingen av nämndernas nettokostna-

der, totala nettokostnader och skatteintäk-

ter och utjämningsbidrag under de två 

senaste åren samt för innevarande år enligt 

den nu framlagda helårsprognosen. I de 

totala nettokostnaderna inryms såväl 

nämndernas kostnader som gemensamma 

nettokostnader. Här ingår pensionskostna-

der, nedskrivningar och realisationsvinster 

av fastigheter, särskilda engångskostnader 

eller intäkter etc. 

 
 2017 2018 2019 
Nämndernas kostnader 5,3 6,0 5,4 
Totala nettokostnader  5,4 6,6 5,4 
Skatteintäkter o utjämning. 5,3 4,8 3,6 

 

Som framgår förväntas ökningen av årets 

kostnader bli något lägre än 2018. Den 

stora förändringen är dock att 

intäktsökningen är kraftigt sjunkande för 

kommunen. Befolkningsökningen medför 

naturligtvis även högre skatteintäkter men 

som det framgår ökar kostnaderna mer än 

intäkterna.  

 

Sedan befolkningsökningens stora tillväxt 

har nämndernas budgetunderskott mer än 

väl kunnat täckas med högre skatte- och 

statbidragsintäkter än vad som förväntades 

i budgeten. Så är inte utvecklingen längre. 

Kostnadsnivån är fortfarande hög samti-

digt som intäkterna sjunker. Konsekven-

sen bli att det finansiella resultatet sjunker 

i förhållande till vad som planerats. Nu 

upprätthålls det finansiella resultatet 

mycket på grund av realisationsvinster vid 

markförsäljning och orealiserade värde-

pappersvinster. 

 

Problematiken kring att finansiera volym-

ökningarna tydliggörs av att kostnads-

ökningarna på grund av fler barn i för-

skolan och fler elever i grundskolan be-

räknas under innevarande år bli 12,7 mkr. 

Merintäkterna i form av skatteintäkter, ut-

jämning och fastighetsavgift samt kvarva-

rande utrymme från volymöknings-

reserven uppgår till 0,6 mkr.  

 

I det kortsiktiga perspektivet innebär en 

kraftig befolkningstillväxt således en ut-

maning att begränsa kostnadsökningarna 

till motsvarande nivå som intäkterna utan 

tillskott av statsbidrag eller andra åtgärder. 
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Uppföljning av finansiella mål 
 

Allmänt 
Kommunfullmäktige har fastställt rikt-

linjer för god ekonomisk hushållning. En-

ligt 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 konsu-

merar.  

 

Verksamheternas mål och krav på ambit-

ionshöjningar måste underordnas de sam-

lade 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 2019 innehåller två finansi-

ella 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. 

Dessutom utgör det en beredskap för 

oförutsedda kostnader 

 

Soliditeten, det vill säga eget kapital i för-

hållande till totala tillgångar, är ett veder-

taget mått för att beskriva långsiktig betal-

ningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun 

har desto större är det finansiella hand-

lingsutrymmet. 

 

Avstämningen av resultatmålet sker mot 

prognostiserat helårsresultat medan solidi-

tetsmålet mäts mot utfallet den 31 augusti. 

 

Resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning 

Genomsnittet av utfallen åren 2017 och 

2018 samt prognosen för 2019 uppgår till 

1,5 procent. Målet i den del som avser det 

genomsnittliga resultatet under de 3 sen-

aste åren uppfylls således ej enligt pro-

gnosen. Genom att det prognostiserade re-

sultat för innevarande år inte uppgår till 

mer än 0,4 procent uppfylls inte heller den 

delen av målet. 

 

Soliditet 
 

 
 

 

 

 

Uppföljning 

Soliditeten, inklusive pensionsför-

pliktelserna, uppgick 2018 till 28,7 pro-

cent. Motsvarande nyckeltal den 31 au-

gusti 2019 blir 30,7 procent. Genom att 

målet uppfyllts efter 8 månader är bedöm-

ningen att det även kommer att uppnås för 

helåret.  

 

Orsaken till att soliditeten ökar är att de 

pensionsförpliktelser som redovisas som 

ansvarsförbindelse sjunker. I och med den 

nya redovisningslagen har tidigare ej rea-

liserat värde på värdepapper påverkat det 

egna kapitalet. Ändrad redovisningsprin-

cip för värdepapper medför ett högre 

värde på det egna kapitalet. Skulle inte 

den förändrade redovisningsprincipen in-

kluderas skulle soliditeten uppgå till 29,0 

procent. En betydligt mindre ökning. 

 

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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Kommunens samlade 
verksamhet  
 
Allmänt 
Kommunens verksamhet bedrivs inte bara 

av den egna organisationen utan även av 

ett antal övriga utförare. För att ge en hel-

hetsbild över kommunens verksamhet och 

engagemang, oavsett juridisk form, redo-

visas under detta avsnitt uppgifter och in-

formation om kommunens samlade verk-

samhet. 

 
Koncernföretag 
Koncernföretag är sådana företag där 

kommunen har ett bestämmande eller be-

tydande inflytande, det vill säga där röst-

andelarna uppgår till 20 procent eller mer. 

 

Endast i Laholmshem AB med dess dot-

terbolag är kommunens andelsinnehav av 

den omfattningen att det ingår i den sam-

manställda redovisningen. 

 

Samägda företag utan betydande 
inflytande 
I övriga samägda företag understiger 

kommunens röstandelar 20 procent. Föl-

jande företag tillhör denna kategori: 

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

 
Gemensamma nämnder 
 
Laholmsbuktens VA-nämnd 
Den gemensamma nämnden Laholmsbuk-

tens VA ansvarar för VA-försörjningen 

inom Halmstads och Laholms kommuner. 

Huvudmannaskapet och ägandet av de 

allmänna Va-anläggningarna ligger dock 

kvar hos respektive kommun. Enligt sam-

verkansavtalet mellan kommunerna ska 

nämnden finansieras genom ersättningar 

från respektive huvudman som i sin tur 

grundar sig på avgifter som tas ut enligt 

antagen taxa i respektive kommun. 
 

Övriga gemensamma nämnder 
Tillsammans med övriga kommuner i länet 

och Region Halland ingår kommunen även 

i de gemensamma nämnderna Hemsjuk-

vård och hjälpmedel och Patientnämnden 

Halland.  

 

Vidare har kommunen tillsammans med 

Halmstads och Hylte kommuner inrättat en 

gemensam nämnd för samverkan inom 

överförmyndarverksamhet. Från och med 

2019 kommer även Båstad kommun vara 

en del i den gemensamma nämnden. 

 
Sammanställd redovisning 
 
Allmänt 
Syftet med den sammanställda redovis-

ningen är att ge en samlad bild av verk-

samhet och ekonomisk ställning i kommu-

nen och bolagen. Den beskriver därmed 

kommunens totala ekonomiska åtagande. 

Resultaträkning, balansräkning, kassa-

flödesanalys och noter redovisas jämte 

kommunens räkenskaper.  

 

Laholms kommunkoncern består av kom-

munen och bolagskoncernen Laholmshem 

AB, som ägs till 100 procent av Laholms 

kommun. Koncernen Laholmshem AB be-

står, utöver moderbolaget, av de helägda 

dotterbolagen Kommunfastigheter i La-

holm AB och Fastighets AB Laholm Kob-

ben 2. 

 
Viktiga händelser under året 
Kommunfastigheter i Laholm AB har slut-

fört byggnationen av Glänningeskolan 

samt en idrottshall i samma område för att 

bland annat betjäna skolans behov. Verk-

samheten är inflyttad och igång i den nya 

anläggningen. Produktionen har skett med 

passivhusteknik för byggnaden och id-

rottshallen. Formen för entreprenaden är 

en så kallade partnering. Detta projekt är 

det absolut största åtagande kommunkon-

cernen har tagit beslut om, totalt beräknas 

detta till en kostnad om 277,3 mkr. 
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Ekonomisk översikt  
Kommunens och bolagens sammantagna 

resultat uppgår till 23,0 mkr i delårsbok-

slutet. Resultatet för 2018 uppgick till 29,1 

mkr varav kommunens stod för 25,2 mkr.  

 

I nedanstående diagram redovisas såväl 

kommunkoncernens resultat i den sam-

manställda redovisningen som kommu-

nens resultat under de senaste fyra åren 

plus delåret 2019. 
 

 
 

Bolagskoncernen har inte i samband med 

delåret genomfört en egen koncernredo-

visning. Laholmshem AB:s resultat uppgår 

till +7,4 mkr och Kommunfastigheter i 

Laholm AB:s resultat uppgår till -1,1 mkr. 

För 2018 redovisade Laholmshemskon-

cernen ett resultatöverskott om 3,9 mkr. I 

2019 delårsresultat återfinns inga större 

anmärkningsvärda poster. Överskottet i 

Laholmshem AB kan härledas till ett mer 

gynnsamt ränteläge än tidigare. 

 

Kommunkoncernens totala tillgångar upp-

går till 2 957,5 mkr, vilket är en ökning 

med 290,6 mkr sedan föregående årsskifte. 

Cirka 85 procent utgörs av anläggningstill-

gångar. 

 

De materiella anläggningstillgångarna i 

form av fastigheter, anläggningar och in-

ventarier, exklusive pågående projekt, 

uppgår till 2 484,0 mkr i delårsbokslutet. 

Detta är en förändring med 203,0 mkr 

jämfört med senaste årsskiftet. Dessa för-

delas på kommunen, Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i Laholm AB enligt 

följande diagram. 

Laholms 
kommun; 

28%

Laholmshe
m AB; 35%

Kommunfas
tigheter i 

Laholm AB; 
37%

 
Kommunkoncernens samtliga långfristiga 

skulder uppgår till 1 497,5 mkr, vilket är 

en ökning med 294,9 mkr i förhållande till 

2018. Av skulderna är 1 417,0 mkr externa 

låneskulder till kreditinstitut. Bolagen har 

ökat sin skuldsättning med 290,0 mkr. 

 

I nedanstående diagram framgår att den 

gemensamma skuldsättningen i form av 

externa lån numera i sin helhet är att hän-

föra till bolagen. Därmed är också solidite-

ten för kommunkoncernen betydligt lägre 

än för enbart kommunen. Kommunfastig-

heter AB har dessutom koncerninterna lån 

om 186,9 mkr från kommunen. 
 

 
 
Nyckeltal 
 2017 2018 2019d 
Soliditet (procent)    
Koncernen 42,7 36,6 34,6 
Kommunen 65,6 65,3 66,6 
Rörelsekapital (mkr)    
Koncernen -30,4 -2,4 137,7 
Kommunen 151,9 28,6 140,2 
Låneskuld (mkr)    
Koncernen 757,0 1 127,0 1 417 
Kommunen 0,0 0,0 0,0 
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Personalekonomisk redovisning 
 

Antal anställda 
Antalet anställda förändrades under perioden enligt följande: 

 

   16-07-31    17-07-31   18-07-31   19-07-31 

Tillsvidareanställda 1 860 1 863 1 915 1 933 

Visstidsanställda med anställning 191 240 242 215 

om minst 3 mån     

Summa 2 051 2 103 2 157 2 148 

 

 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 

18 personer och antalet visstidsanställda 

har minskat 27 i antal jämfört med samma 

tidpunkt 2018. Sammantaget har antalet 

anställda minskat med 9 personer under 

den senaste tolvmånadersperioden.  

 

Av de tillsvidareanställda var ca 60 

procent anställda på heltid. Förändringen 

specificerad på olika befattningskategorier 

framgår av nedanstående tabeller. 

 

Kategorin vård- och omsorgspersonal 

innefattar även förskolepersonal och fri-

tidspedagoger, vilka uppgick till 283 av 

totalt 894 tillsvidareanställda inom 

kategorin. Antalet förskollärare och 

fritidspedagoger har ökat något. 

Minskningen av arbetsledare inom vård 

och omsorg samt ökningen av arbetsledare 

inom bildning fritid beror på en 

administrativ förändring. Chefer inom 

förskolan tillhörde tidigare kategorin 

arbetsledare inom Vård och omsorg. 

Dessa har nu flyttats till kategorin 

Bildning och Fritid. Ökningen bland 

skolpersonal består av fler elevassistenter 

och resurspersonal. 

 

 

Befattningskategori, tillsvidareanställda 2018-07 2019-07 Förändring  

Vård och omsorg, handläggare 78 83 +5  

Vård och omsorg, Specialister 71 67 -4  

Vård och omsorg, Föreståndare, arbetsledare 33 25 -8  

Vård och omsorg, Vård- o omsorgspersonal 885 894 +9  

Bildning och Fritid, Föreståndare, arbetsledare 22 32 +10  

Bildning och Fritid, Handläggare 13 12   -1  

Bildning och Fritid, Fritidspersonal 27 26   -1  

Bildning och Fritid, Kulturpersonal 16 15 -1  

Bildning och Fritid, Lärare 319 313 -6  

Bildning och Fritid, Skolpersonal 67 79 +12  

Teknik, Handläggare 30 35 +5  

Teknik, Arbetsledare 20 22 +2  

Teknik, Ekonomipersonal 85 88 +3  

Teknik, Teknisk personal 45 42 -3  

Administration, Chef 43 48 +5  

Administration, Handläggare 81 74 -7  

Administration, Kontorspersonal 80 78 -2  

Summa 1 915 1 933 +18  
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Bland de visstidsanställda hade 27 procent 

(57 personer) ett vikariat där man ersätter 

tjänstledig personal. Andelen med allmän 

visstidsanställning uppgick till 27,5 procent 

(59 personer). Tidsbegränsade anställningar 

i arbetsmarknadsåtgärder utgjorde 36 

procent (77 personer) och obehöriga lärare 

9,5 procent (13 personer). Ökningen av 

teknisk personal beror på anställningar i 

arbetsmarknadsåtgärder.

 

 

 

 

 

Befattningskategori, visstidsanställda 2018-07 2019-07 Förändring 

Vård och omsorg, handläggare 5 3 -2 

Vård och omsorg, Specialister 2 2 0 

Vård och omsorg, Föreståndare, arbetsledare 2 1 -1 

Vård och omsorg, Vård- o omsorgspersonal 112 85 -27 

Bildning och Fritid, Föreståndare, arbetsledare 2 2 0 

Bildning och Fritid, Handläggare 1 2 +1 

Bildning och Fritid, Fritidspersonal 4 3 -1 

Bildning och Fritid, Kulturpersonal 2 2 0 

Bildning och Fritid, Lärare 21 22 +1 

Bildning och Fritid, Skolpersonal 23 27 +4 

Teknik, Handläggare 4 1 -3 

Teknik, Arbetsledare 2 2 0 

Teknik, Ekonomipersonal 9 6 -3 

Teknik, Teknisk personal 34 31 -3 

Administration, Chef 0 0 0 

Administration, Handläggare 4 11 +7 

Administration, Kontorspersonal 15 15 0 

Summa 242 215 -27 

 

 

 

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 2017och 2018. 

 

 2017 2017 2018 2018 2019 

 Halvår Helår Halvår Helår Halvår 

Total sjukfrånvaro 5,8 5,9 6,7 6,6 7,0 

Sjukfrånvaro män 2,9 3,1 3,9 3,9 4,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 6,7 7,4 7,3 7,7 

Anställda - 29 år 4,9 5,4 5,2 5,5 6,3 

Anställda 30-49 år 6,1 6,2 6,7 5,7 6,9 

Anställda 50 år - 5,9 5,9 7,2 6,9 7,2 

 

Den totala sjukfrånvaron för Laholms 

kommun uppgick under första halvåret 

2019 7,2 procent av arbetstiden, vilket är 

en ökning med 0,4 procentenhet jämfört 
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med helåret 2019. Sjukfrånvaron har ökat 

både för kvinnor och män samt i alla 

ålderskategorier. Den del av sjukfrånvaron 

som avser sjukfall för en tid av 60 dagar 

eller mer uppgick till 51,4 procent, vilket 

är en ökning med 0,6 procentenheter 

jämfört med helåret 2018. 

 

Sjukfrånvaron har ökat något för både 

kvinnor och män. Kvinnornas 

sjukfrånvaro är nästan dubbelt så hög som 

männens med 7,7 procent av arbetstiden.  

 

Vid jämförelse av respektive verksamhet 

för helåret 2018 och halvåret 2019 har 

sjukfrånvaron ökat med ca 0,85 pro-

centenheter inom Sociala verksamheten 

medan sjukfrånvaron i stort sett är 

oförändrad inom Barn- och ung-

domsverksamheten. Sjukfrånvaron för 

Kultur- och utvecklingsverksamheten och 

för Servicekontoret har däremot minskat 

något. Sjukfrånvaron för barn- och 

ungdomsverksamheten för halvåret 2019 

uppgick till 6,13 procent, för den Sociala 

verksamheten till 9,37 procent, för 

Servicekontoret till 5,61 procent och för 

kultur- och utvecklingsverksamheten till 

4,19 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 
2014 354,4 +2,1% 
2015 407,9 +15,1% 
2016 454,1 +11,3% 
2017 477,4 +5,1% 
2018 491,0 +2,8% 

 

Lönekostnadsökningarna fortsätter även 

under innevarande år att öka, utöver de 

avtalsmässiga kostnadsökningarna, på 

grund av fler anställda och riktade 

statsbidrag för särskilda lönesatsningar. 

Ökningen är emellertid avsevärt lägre än 

vad som varit fallet under de två 

föregående åren. Under de åren påverkade 

även verksamhetsöverföringen inom vård 

och omsorg och statsbidrag för ökad 

bemanning lönekostnadsökningarna. 

 

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 har inriktats mer mot Heltid 

som norm, som ska vara infört senast 2021 

enligt avtal mellan SKL och Kommunal. 

Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att 

kunna erbjuda heltidsarbete. 

 

Arbetet med att införa en 

bemanningsenhet har startats upp och chef 

för bemmaningsenheten påbörjar tjänst i 

augusti. Första steget är att ta fram en plan 

för hur bemmaningsenheten ska 

implementeras för samtliga verksamheter.  

Med målsättningen att öka kvalitén i 

rekryteringsprocessen fortsätter 

utbildningen för chefer i kompe-

tensbaserad rekrytering. Även de 

arbetstagarorganisationerna har deltagit i 

rekryteringsutbildningen. 

 

Kommunstyrelsen har som ett av sina 

arbetsgivarmål att sänka sjukfrånvaron 

med 2 procentenheter. För att kunna arbeta 

proaktivt i denna fråga behöver orsakerna 

till sjukskrivningarna inventeras, ett arbete 

som har påbörjats. 

 

Personal- och kompetensförsörjningen är 

ansträngd vilket påverkar cheferna och 

dess verksamheter. Första linjens 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. 

För att möta de framtida 

rekryteringsbehoven har arbete med att ta 

fram en kompetensförsöjningsplan och 

handlingsplan påbörjats. 
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Prognos för gemensamma resultatmål 2019 
 

Kommunfullmäktige har fastställt vision 

och tolv inriktningsmål för fyra år framåt. 

Utifrån dem har kommunstyrelsen priorite-

rat fem mål som nämnderna har konkretise-

rat i fem gemensamma resultatmål att kraft-

samla kring. 

 

 
Sammanfattande prognos för målupp-
fyllelse 
Den sammanfattande prognosen för de fem 

gemensamma resultatmålen är att målet Det 

är fler som trivs och vill leva och bo i La-

holm uppnås. För målen Barn och ungas 

psykiska hälsa ska förbättras, Fler före-

tagsetableringar och fler människor i ar-

bete och Folkhälsan förbättras och trygg-

heten ökar i kommunen är bedömningen att 

målen går åt rätt håll. Målet Fler behöriga 

till gymnasiet och har förutsättningar för 

högre studier bedöms målet inte uppnås un-

der året. 

 

En generell reflektion är att nämnderna är 

på rätt väg när det gäller att se vilka effekter 

som behöver fokus för att verksamheterna 

ska arbeta mot ökad måluppfyllelse. Sam-

verkan mellan nämnderna är på god väg ge-

nom presidiesamverkan och en lednings-

struktur för arbete i målområdena. Med 

ännu tydligare samverkan och en långsik-

tighet i kommens arbete med de gemen-

samma resultatmålen kan vi bli ännu bättre 

på att hitta åtgärder och förbättringar som 

ger rätt effekt på måluppfyllelse.

 
Förklaring färgerna i prognosen för måluppfyllelse 

Grön – uppnås 

Gul – vi är på rätt väg 

Grön – uppnås ej 

 

Färgerna i prognoser till måluppfyllelse är för att visa prognos för kommunens egna mål. De 

är inte kopplade till färgerna i nyckeltalstabellerna som visar jämförelse med andra kommu-

ner. Förklaras nedan. 

 
Målområde Mål Prognos 

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

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

3. Utbildning, näringsliv 
och företagsamhet 

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre 
studier 

Röd 

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete. Gul 

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

 

 
Förklaring av färgerna för nyckeltalen 

Huvuddelen av nyckeltalen till resultatmålen hämtas från Kolada, Kommun- och landstings-

databasen (www.kolada.se), där jämförelse med andra kommuner kan göras. 

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

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller 
dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förklaringar finns.  
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Målområde 1 – Barn och unga 
 
Inriktningsmål 1.2 är prioriterat under 2019
 

Barn och unga ska ges förutsättningar för 

en bra start i livet med tidiga insatser och 

stöd till föräldrar utifrån individuella be-

hov och barnens bästa ska genomsyra all 

planering. 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 

är att vi vill att färre barn och unga ska 

hamna i utanförskap.

 

Gemensamt resultatmål inom Barn och unga  

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

Prognosen är att vi är på rätt väg mot 

måluppfyllelse. Många goda insatser görs 

och planeras i samverkan mellan nämnder-

nas verksamheter för att barn och ungas 

psykiska hälsa ska förbättras framöver. När 

det gäller nyckeltalen är det svårt att se tren-

der på måluppfyllelse. Kommunstyrelsen 

har ett uppdrag att se över nyckeltalen inom 

målområde barn och unga som pågår under 

hösten. 

 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom 

projektet Människan bakom uniformen. 

Syftet är att ge ungdomarna insyn och för-

ståelse för olika samhällsstödjande yrken 

och att skapa ökad trygghet och förståelse 

mellan grupperna. 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetar med 

”Välmående ger resultat” i förskolan för att 

utveckla förskolans vardag att bli en stöd-

jande och främjande fysisk och psykosocial 

miljö för hälsa och lärande. Satsningen görs 

genom Region Halland och nu pågår en ut-

värdering av projektet. I ett led att säker-

ställa arbetsformer från barn- och elevhäl-

soplanen används elevhälsan i ett mer före-

byggande syfte. Syftet är att öka barn och 

elevers trygghet och trivsel. 

 

I kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhet pågår ett arbete med en gemensam 

studie- och yrkesvägledning med syfte att 

gynna elevers möjligheter att nå kunskaps-

målen. Andra insatser är att tydliggöra ruti-

ner vid skolövergångar tillsammans med 

barn- och ungdomsverksamheten och pro-

jekt From Great to Excellent som ska öka 

ungdomars välmående. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tittar tillsam-

mans med kommunstyrelsen på hur barn 

och unga ska inkluderas i samhällsbygg-

nadsprocessen. 

 

Socialnämndens främsta mål är att nå fler i 

arbetet som redan bedrivs för att förbättra 

barn och ungdomars psykiska hälsa. Detta 

görs genom att utveckla arbetet med selek-

tiva och generella hälsofrämjande och tidigt 

förebyggande insatser tillsammans med 

andra aktörer. Exempel på detta är fler 

öppna förskolor, utökat föräldrastöd, sam-

verkan med MVC och BVC samt ökad 

samhandling med förskola och skola tidig 

upptäckt och identifiering av riskgrupper.  

 

”Börja prata” är ett annat arbete som drivs i 

samarbete mellan socialnämnden och barn- 

och ungdomsnämnden för att stimulera 5:e 

klassare att börja prata om psykisk ohälsa. 
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Målsatta nyckeltal 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Trend Prognos 
2019 

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

37,1 
40,8 

- 43,3 
29,0 

Ökning - - 

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

35,6 
43,0 

- 25,8 
46,4 

Ökning - - 

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

- - i- Minsk-
ning 

- 12,4 

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

79 71 85 Ökning Positiv - 

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

74 93 82 Ökning Positiv - 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Trend Ev pro-
gnos 
2019 

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

902 831 964 Ökning - 

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

73,6 - - - - 

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

2,6 - - - - 

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

1 
(2012) 

1,2 
(2016) 

2,4 Negativ - 

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

- 6,6 
(2016) 

10,4 - - 

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

9 
(2012) 

4,1 
(2016) 

7,5 Positiv - 

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

153 134 84 Minsk-
ning 

Minsk-
ning 

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

43 
(2013) 

39 
(2015) 

44 
(2017) 

Positiv - 

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

52 
(2013) 

47 
(2015) 

27 
(2017) 

Negativ - 

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

66 - 79 
51 

- - 

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

85 - 83 - - 

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

61 - 57 - - 

Antal 3 - 5 samtal, familjeenhetens förebyggande service-
samtal 

39 37 18 Minsk-
ning 

- 

Antal barn som gått i friskvårdsgrupp, Projekt barnfetma 
(start hösten 2018) 

- - 32 - - 

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

60 115 10 Minsk-
ning 

- 

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

  

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Målområde 2 – Hållbar tillväxt 
Inriktningsmål 2.2 är prioriterat under 2019
 

Laholm ska ha en samhällsbyggnad som 

bygger på hållbar tillväxt för en levande 

landsbygd, en stadskärna för boende, han-

del och mötesplatser samt en utveckling 

av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva 

och differentierade boendeformer och in-

bjudande offentliga miljöer. 

Syftet med kommunstyrelsens priorite-

ring under 2019 är fler ska se Laholm som 

en attraktiv boendeort. Det ska finnas bo-

endeformer för alla åldrar och alla behov. 

Livskvalitet skapas med ett helhetsper-

spektiv och med invånarnas behov i fokus.

 

 

Gemensamt resultatmål inom Hållbar tillväxt  

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

Prognosen är att målet uppnås. Folk-

mängden ökar och många insatser är på 

gång för att nå målet. Det är övervägande 

positiva trender för nyckeltalen trots att 

några av trenderna pekar åt fel håll. Av de 

beskrivna insatserna framgår att nämnderna 

är i ett inledningsskede med att samverka 

för att möta invånarnas behov av samhälls-

service i takt med den pågående befolk-

ningsökningen på ett effektivt sätt. 

 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Samhällsbyggnadsprocessen kartläggs för 

att arbeta för ökad kvalitet och effektivitet i 

processen. Kommunstyrelsen bidrar även 

till måluppfyllelse genom flera pågående 

projekt. Bland annat genom ombyggnad av 

järnvägsstationen för att förbättra möjlig-

heterna till arbets- och studiependling. Ett 

nytt insamlingssystem för hushållsavfall 

underlättar för invånarna att leva miljövän-

ligt. 

 

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till må-

let genom att arbeta för att tillgodose invå-

narnas behov av förskoleplats. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden arbetar 

för att fler besökare och laholmare ska få en 

samlad attraktiv bild av Laholm som be-

söksmål. Genom rekrytering av språkvän-

ner främjas en god integration. Invånare 

och föreningar har fått ett stort fritidsutbud 

och olika träningsmöjligheter genom att 

flera idrotts- och motionsanläggningar har 

anlagts. 

 

Kommunen prioriterar detaljplaner utifrån 

antal bostäder, antal arbetstillfällen och 

störst samhällsnytta. Inom samhällsbygg-

nadskontoret har flera åtgärder gjorts och 

ett löpande arbete pågår för att förbättra 

kvaliteten inom bygglovsområdet. Ett för-

studieuppdrag med syftet att nå fler mål-

grupper med information från samhälls-

byggnadskontoret pågår. Den förväntade 

effekten är förbättrad tillgänglighet, använ-

darvänlighet och ökad delaktighet. 

 

Socialnämnden deltar idag aktivt i sam-

hällsplaneringen. Socialnämnden vill se att 

samhällsplaneringen framöver leder till 

ökad inkludering och mångfald och att det 

byggs tillgängliga hyreslägenheter på alla 

orter i kommunen. Samhällsplaneringen 

ska också långsiktigt bidra till ökad hälsa 

och ökad jämställdhet.
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Målsatta nyckeltal 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Trend Prognos 
2019 

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

61 
(2015) 

60 
(2017) 

Ökning Svagt 
negativ 

- 

Folkmängd 24 664 25 148 25 491 Ökning Positiv - 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått 
plats på förskola på önskat placeringsdatum, me-
delvärde, Laholm* 

44 36 40 0 Positiv 44 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Trend Ev pro-
gnos 
2019 

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

464 492 294 Minsk-
ning 

- 

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

66 
(2013) 

66 
(2015) 

64 
(2017) 

Negativ - 

Antal tillfällen med invånardialog - - - - - 

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

42 
(2013) 

42 
(2015) 

39 
(2017 

Negativ - 

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

61 
(2013)  

61 
(2015) 

60 
(2017) 

Svagt 
negativ 

- 

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

68 
(2013) 

66 
(2015) 

67 
(2017) 

Svagt 
negativ 

- 

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

63 
(2013) 

61 
(2015) 

60 
(2017) 

Negativ - 

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

59 
(2013) 

59 
(2015) 

62 
(2017) 

Positiv - 

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

55 
(2013) 

57 
(2015) 

56 
(2017) 

Positiv - 

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

31,1 66,1 72,6 Positiv 80 

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

16,5 
(2015) 

34 34 Positiv Oför-
ändrat 

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

- - - - 3 

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

43/19/6 51/11/11 56/23/14 Ökande 28/20/2 

Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 
inv. 

1,7 
(2015) 

4,2 - - 4–8* 
 

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, an-
tal/1000 inv. 

6,2 
(2015) 

8,2 - - Minsk-
ning 

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 117 115 119 Positiv - 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, an-
tal/1000 inv. 

0,0 2,8 1,8 Positiv - 

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. 1,1 2,7 2,5 Positiv - 

Aktivitetsbidrag, flickor, (kr) 359 931 510 873 407 834 Ökande 356 603  

Aktivitetsbidrag, pojkar, (kr) 605 301 859 127 658 193 Ökande 599 847 

Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter (55 är godkänt) 59 
(2013) 

59 
(2015) 

59 
(2017) 

Oför-
ändrat 

59 

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

11 
(2015) 

12 
(2016) 

11 
(2017) 

Oför-
ändrat 

11 

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

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Målområde 3 – Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
Inriktningsmål 3.1 – prioriterat under 2019
 

Laholms kommun ska erbjuda förskolor 

och skolor med hög kvalitet som ger goda 

kunskaper och möjligheter för fortsatt ut-

veckling. 

 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 

fler ska vara behöriga till gymnasiet och ha 

förutsättningar att gå högre studier, vilket 

ska leda till konkurrenskraftiga invånare 

med hög anställningsbarhet.

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företag-
samhet 

 

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

Prognosen är att målet inte nås. En 

övervägande andel av nyckeltalen pekar på 

fel håll. Många insatser pågår dock i nämn-

dernas verksamheter, men det är svårt att 

avgöra om insatserna syftar till att förbättra 

måluppfyllelse. 
 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyl-

lelse genom att räddningstjänsten undervi-

sar 90 elever i risk- och säkerhetsutbildning 

samt genom att erbjuda frukost till gymna-

sieelever och två lunchalternativ i högsta-

diet. 

 

Barn- och ungdomsnämnden bidrar med till 

måluppfyllelse med flera projekt. Bland 

dessa kan nämndas From Great to Excellent 

med syfte att identifiera framgångsfaktorer 

för utvecklingsinsatser. Att öka skolnärva-

ron är ett annat projekt som pågår. För att 

öka likvärdigheten i kommunens skolor tas 

en handlingsplan fram. 

 

Skolverkets ”Skolpedagogik för lärande” 

genomförs på några av kommunens skolor. 

Den förväntade effekten är att alla barn/ele-

ver ska utvecklas så långt som möjligt, med 

miniminivå att alla når gymnasiebehörig-

het. 

 

För att uppnå barn- och ungdomsnämndens 

mål att alla elever ska vara läskunniga i års-

kurs 1 tas en plan för språkutvecklande ar-

betssätt fram i förskolan. Fjärrundervisning 

är ett samarbete med Båstads kommun 

kring modersmålsundervisning.  

 

Genom ett samarbete mellan barn- och ung-

domsnämnden och kultur- och utvecklings-

nämnden har en gemensam rutin för över-

lämning mellan grundskolan och gymnasiet 

tagits fram. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har ut-

vecklat metoder för att bättre möta ungdo-

marnas behov av studie- och yrkesvägled-

ning. För att fler ska motiveras till fortsatta 

studier och gymnasiebehörighet ges IM-

elever möjlighet att testa olika yrken inom 

Jobcenters verksamheter. 

 

Arbetet med elever under kommunens upp-

följningsansvar (KAA) har kartlagts och ut-

veckling av verksamheten sker i form av 

metodutveckling och eventuellt utökad be-

manning. Den förväntade effekten är att fler 

unga når gymnasiebehörighet och ökad 

psykisk hälsa där ungdomarna ser sin egen 

framtid och ett egenförsörjande. 

 

Socialnämnden bidrar till måluppfyllelse 

genom att stärka de familjehemsplacerade 

barnens skolgång tillsammans med barn- 

och ungdomsnämnden.
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Målsatta nyckeltal 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Trend Prognos 
2019 

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

92 85 90 
Sv 95 

Sva 59 

Ökning Negativ 70 
Sv 92 

Sva 47 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del-
prov som klarat alla delprov för ämnes-
proven i Sv, Sv2 och Ma, hemkommun, 
genomsnittlig andel (%) 

69 76 67 Ökning Negativ - 

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

89 92 83 Ökning Negativ - 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskra-
ven i alla ämnen, hemkommun, andel 
(%) 

74 71 75 Ökning Svagt po-
sitiv 

65 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-
program, hemkommun, andel (%) 

87 82 86 Ökning Svagt ne-
gativ 

77 

Elever i åk. 9 som är behöriga till eko-
nomi-, humanistiska och samhällsveten-
skapsprogrammen, hemkommun, andel 
(%) 

80 80 82 Ökning Positiv - 

Gymnasieelever som uppnått grundläg-
gande behörighet till universitet och hög-
skola inom 3 år, högskoleförberedande 
program, hemkommun, andel (%) 

58 58 46 Ökning Negativ - 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Trend Ev prognos 
2019 

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

211 218 239 Positiv 207 

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

 Inskrivna: 
12 Gått 

vidare: 3 

Inskrivna: 
29 Gått 

vidare: 2  

- Inskrivna: 
28  

Gått vi-
dare: 4 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hem-
kommun, genomsnitt  

14 14 14 Oföränd-
rat 

15 

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

58 58 46 Negativ 100 

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

- 47 - - 73 
 

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

17 13 11 Negativ 10 

Matsvinn skola, genomsnittlig andel (%) 
 

19,7 % 15,6 % 15,0 % Positiv 14,5 % 

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

  

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Inriktningsmål 3.3 är prioriterat under 2019
 

Laholms kommun ska främja näringslivsut-

vecklingen för fler och växande företag. Vi 

ska stimulera nya etableringar inom han-

dels- och tjänstesektorn samt besöksnä-

ringen. 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering 

under 2019 är att vi vill se fler etableringar 

och fler människor i sysselsättning.

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och företag-
samhet 

 

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

 

 Prognosen är att vi är på rätt väg på 

måluppfyllelse. Trenden för nyregistrerade 

företag är negativ men det finns efterfrågan 

på industrimark och projekt pågår för förbätt-

rat företagsklimat. Nämnderna samverkar 

kring insatser för måluppfyllelse. Arbetslös-

heten sjunker och även andra nyckeltal visar 

positiva trender. 

 

 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom 

bland annat projekt för förbättrat företags-

klimat tillsammans med miljö- och hälso-

skyddsnämnden. Syftet är en förbättrad di-

alog, ökad förståelse, snabbare och enklare 

handläggning. Det pågår en aktiv införsälj-

ning av ledig mark som har inneburit ett 

flertal reservationsavtal. Dessa förväntas 

leda till mellan 300 och 700 nya jobb inom 

två till fem år. För att öka attraktiviteten till 

Laholm och öka handeln i stadskärnan 

skapas tillfälliga mötesplatser. Ytterligare 

en insats som kommunstyrelsen gör är vali-

dering av måltidsbiträden till kockar för att 

öka möjligheten för fler att ha möjlighet att 

söka arbete. 

 

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till 

måluppfyllelse genom prao. Den första om-

gången prao genomfördes under 2019 med 

elever i årskurs 8. 

 

Exempel på kultur- och utvecklingsnämn-

dens bidrag till måluppfyllelse är en över-

syn av daglig verksamhet för att skapa för-

utsättningar för individens möjligheter till 

rätt plats och rätt stöd i vägen mot syssel-

sättning och arbete. En ny verksamhet, 

byggåtervinning, byggs upp med daglig 

verksamhet för att ha fler typer av arbets-

uppgifter och en flexibel verksamhet för att 

människor ska komma i arbete. 

 

Under hösten kommer kultur- och utveckl-

ingsnämnden se på nya möjligheter om hur 

verksamheten tillsammans med externa fö-

retagare samt internt inom Laholms kom-

mun som arbetsgivare finna lösningar där 

utbildning kan ske ¨på plats¨. Förväntad ef-

fekt är att öka elevens förståelse för språket, 

yrkets hantverk, öka elevens insteg till 

egenförsörjning, öka attraktiviteten hos ar-

betsgivaren att nyanställa och utveckla. 

Genom en gemensam process mellan 

JobbLaholm och ekonomiskt bistånd är fo-

kus på att snabbast möjligt få ut varje indi-

vid i arbete eller sysselsättning. Syftet är att 

tiden från arbetslöshet till arbete och/eller 

egenförsörjning kortas. 

 

Exempel på ytterligare insatser som kultur- 

och utvecklingsnämnden genomför är olika 

typer av språkaktiviteter som utvecklats till 

ett komplement till SFI. Detta förväntas ge 

förbättrade språkkunskaper och kortare väg 

mot arbete och egen försörjning. 
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Målsatta nyckeltal 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Trend Prognos 
2019 

Nyregistrerade företag helårsprognos uti-
från första halvåret, antal/1000 invånare 

4,9 6,2 4,3 Ökning 
Negativ 

- 

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

6,8 6,8 6,1 
Minsk-
ning 

Positiv 
5,7 

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

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

Positiv 
5,9 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  
Därav flyktinghushåll 

524 
34 

469 
43 

445 
110 

Minsk-
ning 

Positiv 
- 

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

37 31 34 Ökning Negativ 34 

 

Nyckeltal att följa 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Trend Ev pro-
gnos 
2019 

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

88 87 74 Negativ Ökning 

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

- - - - 98,6 

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

34 
(2015) 

38 
(2016) 

44 
(2017) 

Positiv 44 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter 340 000 550 000 729 200 Ökning - 

Reserverad mark för verksamheter, kvm - - 430 000 - - 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, index (1-5) 4,0 3,8 3,5 Negativ - 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI - - 68 - - 

Praktikanter, personer som arbetstränar, språktränar i 
Laholms kommun. Andel (%) av totalt antal anställda 
årsarbetare (N00098) 

2,2 4,1 6,6 Positiv 6,0 

Demografisk försörjningskvot, kommun 0,88 0,89 0,92 Negativ - 

Antal nya fysiska etableringar - 5 - - 7 

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

 
  

Färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat i förhållande till andra. Den 
talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört 
med andra, vilket ger en röd färd, trots att resultaten egentligen är bra (och vise 
versa). Nyckeltalen finns i Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen, där förkla-
ringar finns. 
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Målområde 4 – Trygg välfärd 
Inriktningsmål 4.1 är prioriterat under 2019
 

Vi ska, i samverkan med andra, arbeta 

för att vara en kommun som ger invå-

narna goda förutsättningar för hälsa, 

trygghet och säkerhet. 

Syftet med kommunstyrelsens priorite-

ring under 2019 är att vi vill se positiva 

effekter inom hälsa, säkerhet och trygg-

het utifrån individens egen förmåga att 

skapa sig ett tryggt och självständigt liv.

 

Gemensamt resultatmål inom Trygg välfärd  

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

 Prognosen är att målet är på god väg 

att uppfyllas. De flesta av de nyckeltalen 

visar positiva trender och det pågår många 

insatser för måluppfyllelse. 

 
Kommentar kring nämndernas bi-
drag till måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen bidrar till målet med 

projekt dialog och delaktighet där syftet är 

att invånarna ska känna ett ökat förtroende 

för kommunen kan vara med och påverka 

mer. Arbetet med att minska sjukfrånvaron 

pågår. Projekt semi-fip, semiprofessionella 

förstainsatspersoner, genomförs tillsam-

mans med socialnämnden och går ut på att 

minska tiden från det att en hjälpbehövande 

ringer 112 fram till att någon hjälpare är på 

plats. Trygghetsvandringar stärker den upp-

levda tryggheten. Med uppföljning av hur 

kommunens personal kör bil i tjänsten går 

vi mot ett lugnare körsätt som ökar trygg-

heten för personalen och förbättrar hur vår 

körning upplevs av kommuninvånarna. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden genomför 

”funkisprojekt” mellan studieförbund och 

dagligverksamhet inom kultur- och ut-

vecklingsnämnden och socialnämnden i 

syfte att nå högre livskvalitet och ett ökat 

självförtroende hos berörda deltagare. Med 

en avgiftsfri sommarsimskolan ökar sim-

kunnighet och vattensäkerhet, vilket för-

väntas förebygga drunkningsolyckor och 

öka folkhälsan. 

Miljö- och byggnadsnämndens bidrar ge-

nom att erbjuda gratis vattenprov av en-

skilda brunnar till dem som har barn under 

ett år. Samhällsbyggnadskontoret arbetar 

med att nå fler målgrupper med information 

från samhällsbyggnadskontoret och inklu-

dera kommunens invånare i större utsträck-

ning samt med ett uppdrag som syftar till att 

få en gemensam kunskapsgrund att utgå 

från när det gäller social hållbarhet. 

Socialnämnden har utbildat i första hjälpen 

psykisk hälsa inom barn, vuxna och senio-

rer för ökad kunskap hos personal, civil-

samhälle och andra nämnders personal, ti-

digare upptäckt av psykisk ohälsa och 

minskad suicidrisk. Socialnämnden arbetar 

med budgetrådgivning och skuldsanering i 

syfte att vända arbetet från reaktivt till pro-

aktivt och jobba mer förebyggande såväl 

generellt som mot identifierade riskgrupper 

för att minska den stora överskuldsätt-

ningen hos kommunens invånare. Social-

nämnden samarbetar med kultur- och ut-

vecklingsnämnden kring målgruppen som 

uppbär försörjningsstöd i syfte är att hjälpa 

fler personer i självförsörjning och därige-

nom öka den psykiska hälsan.
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Målsatta nyckeltal 
 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Trend Prognos 
2019 

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

85 87.6 90,8 Ökning Positiv - 

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

59* 80,3 86,5 Ökning Positiv - 

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

39 
(2013) 

44  
(2015) 

41 
(2017) 

Ökning Positiv - 

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

44 
(2013) 

40 
(2015) 

37 
(2017) 

 Ökning Negativ - 

Ohälsotal, dagar, kvinnor 
37 34 32 

Minsk-
ning 

Positiv - 

Ohälsotal, dagar, män 
23 21 20 

Minsk-
ning 

Positiv - 

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

- 
3,2 

(2016) 
3,3 

Minsk-
ning 

- - 

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

- 
6,1 

(2016) 
0 

Minsk-
ning 

- - 

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

74 
(2015) 

74  
(2016) 

71 
Ökning Negativ - 

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

73 
(2015) 

73 
(2016) 

76 
Ökning Positiv - 

*) Frågan annorlunda formulerad 2016: ”Jag känner mig trygg på alla platser i Laholm” 

 
Nyckeltal att följa 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Trend Ev pro-
gnos 
2019 

Invånarnas upplevelse av trygghet, kvinnor (55 är 
godkänt) 

46 
(2013) 

53 
(2015) 

49 
(2017) 

Positiv - 

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

50 
(2013) 

58 
(2015) 

54 
(2017) 

Positiv - 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar (%) 

92 - 87 - - 

Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och på-
verkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skolupp-
gifter, positiva svar, andel (%) 

71 - 65 - - 

Andel i 8 åk som uppger sig vara ganska eller mycket 
oroliga för föräldrarnas ekonomi (%) 

- 6,9 
(2016) 

6,8 - - 

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

47 - 52 - - 

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

80 - 80 - - 

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

90 - 84 - - 

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

- 
36,5 

(2016) 
9 

- 
- 

Sjukpenningtal, kvinnor 14,9 12,7 12,8 Positiv - 

Sjukpenningtal, män 6,7 5,9 5,6 Positiv - 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%), Kvinnor 7,7 6,7 7,3 Positiv - 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%), Män 3,0 3,1 3,9 Negativ - 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/ 100 000 inv 
 

831 648 679 Positiv - 
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Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+, 1 år efter avslutad insats (%), Kvinnor 

60 89 67 Positiv - 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+, 1 år efter avslutad insats (%), Män 

67 74 90 
Positiv - 

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

25 
(2015) 

24 
(2016) 

26 
Negativ - 

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

30 
(2015) 

30 
(2016) 

32 
Negativ - 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, be-
mötande, förtroende och trygghet, andel (%) 

39 44 43 
Positiv - 

Brukarbedömning hemtjänst, bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) 

- 46 40 
- - 

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

- - - 
 - 

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

 

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

Allmänna upplysningar 

Bokslutet är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning 

samt att Laholms kommun följer och 

tillämpar de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal 

redovisning. 

 

De kommunala bolagens redovisning til-

lämpas enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. 

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och 

att de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp med 

vilken de beräknas inflyta. 

 

Tillgångar och skulder har upptagits till an-

skaffningsvärde där inget annat anges. 

 

Periodiseringar av inkomster och utgifter 

har skett enligt god redovisningssed. Vär-

dering av kortfristiga placeringar har gjorts 

till verkligt värdet. 

 

Jämförelsestörande post  

Poster särredovisas som jämförelsestö-

rande antingen i separat not eller direkt i re-

sultaträkningen. Posterna skall betraktas 

som sällan förekommande och vara av vä-

sentlig betydelse. Det kan vara viktigt att 

notera posterna i jämförelse mellan olika 

redovisningsperioder.  

 

Anläggningstillgångar  

Tillgångar har i balansräkningen tagits upp 

till anskaffningsvärdet med avdrag för 

planenliga avskrivningar. Tillgångarna ska 

vara avsedda för stadigvarande bruk med 

en nyttjandeperiod om minst tre år kan 

klassificeras som anläggningstillgång.  An-

skaffningsvärdet ska också överstiga ett 

prisbasbelopp. I anskaffningsvärdet ingår 

inga lånekostnader. 

 

Avskrivning  

Laholms kommun har tillämpat kompo-

nentavskrivningar sedan 2015 inom områ-

den gata, park och infrastruktur samt tek-

niska anläggningar för VA. Tillgången de-

las således upp i olika komponenter utifrån 

respektive komponents beräknade nyttjan-

deperiod och skrivs av separat om kompo-

nenten har en väsentlig betydelse.  

 

För gator och vägar används i huvudsak tre 

komponenter, terrass, vägkropp och slitla-

ger (tre olika slitlager 10-33 år) samt övriga 

komponenter för belysningsstolpar, arma-

turer och skyltar mm. Avskrivningstiden 

variera mellan 10- till 50 år. 

 

Inom VA-verksamhetens område används 

åtta olika komponenter kopplade till an-

läggningarna samt ytterligare fyra stycken 

kopplade till ledningar. Avskrivningstiden 

på komponenterna variera mellan 5-15 år 

för tekniska installationer samt 33 år för 

byggnaderna. Ledningarna skrivs av på 50 

år. 

 

Övriga investeringar i kommunen gällande 

inventarier och maskiner skrivs av på 7- 

respektive 10 år beroende av inventariernas 

och maskinernas nyttjandeperiod. 

 

Avskrivningarna av anläggningstillgångar 

görs linjärt efter bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod för respektive komponent 

och påbörjas från månaden efter investe-

ringstillfället. 

 

Avskrivningar för avgiftsfinansierad verk-

samhet påbörjas året efter investeringen har 

kostnadsförts. It-utrustning bestående av 

datorer, läsplattor och mobiltelefoner kost-

nadsförs direkt på driften. 

 

Nedskrivningar 

Enligt rekommendation R6 ska nedskriv-

ningar göras om det finns indikationer som 

ger anledning till prövning av en tillgångs 

värde. Om så är fallet görs en bedömning 

av tillgångens återvinningsvärde som jäm-

förs med redovisat värde. En prövning och 

värdering av av kommunens anläggnings-

tillgångar görs i samband med varje bok-

slut. 
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Leasingavtalen  

Avtalen avser fordon och klassificeras som 

operationella och har inte tagits upp i 

balansräkningen. Leasingavgifterna i dessa 

avtal kostnadsförs linjärt i re-

sultaträkningen över den avtalade leasing-

perioden. 

 

Internränta  

Räntan har beräknats med 1,5 % på anlägg-

ningstillgångarnas bokförda värde. 

 

Exploateringsverksamheten 

Verksamheten redovisas som omsättnings-

tillgångar. Från och med bokföringsår 2019 

redovisas utgifter för allmän platsmark ex-

empelvis gata, asfalt, belysning och gröny-

tor som anläggningstillgång i samband med 

områdets färdigställande.  Utgifter för iord-

ningställandet av tomter redovisas som om-

sättningstillgång. Sålda tomter minus an-

skaffningen för sålda tomter resultatförs lö-

pande från och med 2019. 

 

Kundfordringar 

Kundfordringar redovisas till fakturavärdet 

med justering för nedskrivningsbehov 

(bokföringsmässigt) som prövas två gånger 

per år. I samband med delårsbokslut skrivs 

definitiva fordringar ner. I bokslut görs en 

större prövning av bokföringsåret som 

varit. Reservation på individuella 

bedömningar kan också förekomma vid 

årsavstämningen. 

 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna består utav preliminära 

skatteinbetalningar som kommit kommu-

nen tillgodo samt utfallet av den definitiva 

slutavräkningen för föregående år samt den 

preliminära slutavräkningen för inneva-

rande år. Den preliminära slutavräkningen  

bygger på Sveriges kommuner och lands-

tings augustiprognos. Laholms kommun 

använder Sveriges kommuner och 

landstings prognos i december för 

beräkningar och periodisering av 

skatteintäkterna 

 

Kommunal fastighetsavgift 

Beräknad intäkt avseende kommunal fas-

tighetsavgift periodiseras till det år intäkten 

hänför sig till. 

 

Investeringsbidrag 

Från och med bokföringsåret 2019 hanteras 

investeringsbidrag som förutbetalda 

intäkter och redovisas bland långfristiga 

skulder. Bidraget periodiseras över 

tillgångarnas respektive nyttjandeperiod. 

 

Statsbidrag 

Laholms kommun redovisar intäkten av 

statsbidrag eller kostnadsersättningar så 

fort de ekonomiska fördelarna med 

transaktionen tillfaller kommunen. 

Undantag görs dock om det finns särskilda 

villkor för hur bidraget skall intäktsföras i 

samband med beslut om bidrag. 

 

Laholms kommun har gjort två undantag i 

samband med flyktingtillströmningen som 

varit i landet. Tidigare bidrag för 

ensamkommande har bokförts som en 

förutbetald intäkt och kostnadsförs i takt 

med kommunens åtagande för dessa barn. 

Bidrag för nyanlända, etableringsbidraget 

har till vissa delar periodiserats då 

kommunen anser att åtagandet sträcker sig 

längre än två år. Periodiseringen rör sig om 

10-15 procent beroenden på ålder. Den 

förutbetalda intäkten används efterhand för 

anpassningskostnader för de nyanlända. 

  

Pensionsförpliktelser och pensionsför-

måner 

Vid värdering av pensionsförpliktelser til-

lämpas RIPS17 regelverket (SKL:s riktlin-

jer för beräkning av pensionsskulden). 

Pensionsförmåner intjänade under året re-

dovisas som avsättning respektive kortfris-

tig skuld (avgiftsbestämnd del) i balansräk-

ningen och som en kostnad i resultaträk-

ningen. Pensioner intjänade före 1998 redo-

visas som ansvarsförbindelser. 

 

Semesterlöneskuld 

Skulden till kommunens anställda för se-

mesterlön, okompenserad övertid och 

därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas 

under kortfristiga skulder. Den årliga för-

ändringen kostnadsförs på respektive verk-

samhet. 
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Sociala avgifter  

Avgifterna har bokförts med procentuella 

personalomkostnadspålägg. I samband 

med löneredovisningen har uttag debiterats 

verksamheterna med följande procent-

påslag: 

Anställda med kommunalt avtal:   39,90 % 

Arvodesanställda:                          31,08 % 

 

Timlöner  

Intjänade timlöner i december som utbeta-

lats i januari har kostnadsbokförts och re-

dovisats som en kortfristig skuld.  

 

Avsättningar  

Utöver avsättningar till pensioner har kom-

munen även gjort avsättning för återstäl-

lande av Ahla deponi. Kommunen har i del-

årsbokslutet totalt uppbokade åtagande om 

22,4 miljoner kronor. Slutteckning beräk-

nas vara genomförd för etapp 1 under 2019. 

Beräkningen av avsättningens storlek byg-

ger på en konsultrapport från 2017.  

 

Särredovisning  

Särskild redovisning tillämpas för avgifts-

finansierad verksamhet, VA och avfall. 

 

Va-anslutningsavgifter bokförs som en 

intäkt i driftredovisningen. I driftsredovis-

ningen intäktsförs 13 % av årets redovis-

ning medan återstående 87 % upptas som 

en långfristig skuld för att därefter årligen 

intäktsföras med 3 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanställda redovisningen 

Syftet med den sammanställda 

redovisningen är enligt den lagen om 

kommunal bokföring och redovisning att 

spegla all verksamhet som bedrivs inom 

kommunkoncernen. Den ska ge en 

sammanfattande och en rättvisande bild av 

Laholms kommuns koncerns ekonomiska 

ställning och resultat oavsett om det bedrivs 

i förvaltnings- eller bolagsform. 

 

Kommuns bokslut och Laholmshems kon-

cernens bokslut används som underlag för 

konsolidering av den sammanställda redo-

visningen. Interna mellanhavande av vä-

sentlig betydelse har eliminerats. 

 

Redovisningen omfattar kommunen och 

koncernen Laholmshem AB har upprättats 

enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering avseende ägd andel. 

 

Samtliga av bolagens tillgångar, skulder, 

intäkter och kostnader redovisas i koncer-

nens balans- och resultaträkning. Kommu-

nen äger ett dotterbolag till 100 procent 

som i sin tur äger ett dotterbolag till 100 

procent. 

 

Obeskattade reserver har räknats som eget 

kapital och koncerninterna transaktioner 

har eliminerats. I vissa fall skiljer avskriv-

nings principer mellan kommunen och fö-

retaget. Någon justering har inte gjorts för 

detta. 
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RESULTATRÄKNING (Mkr) Kommunen
Resultat Resultat Bokslut Budget Prognos Resultat Bokslut

Not 2019-08-31 2018-08-31 2018 2019 2019 2019-08-31 2018

Verksamhetens intäkter 1 238,5 230,4 369,3 325,5 332,3 320,2 468,0

Verksamhetens kostnader 2 -1 160,0 -1 125,5 -1 694,1 -1 708,5 -1 726,7 -1 195,8 -1 730,7

Avskrivningar 3 -29,7 -23,3 -35,2 -47,7 -45,9 -60,2 -71,9

Jämförelsestörande poster 4 -6,7 -6,7

Verksamhetens nettokostnader -951,2 -918,4 -1 366,7 -1 430,7 -1 440,3 -935,8 -1 341,3

Skatteintäkter 5 692,4 669,7 1 004,1 1 043,8 1 038,0 692,4 1 004,1

Statligt utjämningsbidrag 6 263,3 252,3 379,0 388,2 394,6 263,3 379,0

Verksamhetens resultat 4,5 3,6 16,4 1,3 -7,7 19,9 41,8

Finansiella intäkter 7 15,7 4,3 11,9 4,4 16,6 14,2 9,8

Finansiella kostnader   8 -3,3 -2,5 -4,3 -4,0 -3,7 -10,5 -20,8

Resultat efter finansiella poster  16,9 5,4 24,0 1,7 5,2 23,6 30,8

Extraordinära poster (netto) - - - - -

Skatt -0,6 -1,7

Årets resultat   16,9 5,4 24,0 1,7 5,2 23,0 29,1

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)
Bokslut Bokslut

Not 2019-08-31 2018-08-31 2018 2019-08-31 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat 16,9 5,4 24,0 23,0 29,1

Justering för avskrivningar 29,7 23,3 35,2 60,2 71,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 3,9 13,1 12,8 10,5 13,6

Medel från verksamheten 50,5 41,7 72,0 93,7 114,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8,1 160,7 131,0 -1,3 -40,8

Ökning/minskning expl tillgångar -14,1 -5,8 -4,0 -14,1 -4,0

Ökning/minskning förråd -0,3 -0,3 -1,0 -0,3 -0,9

Ökning/minskning kortfristiga skulder -10,4 -17,5 -14,7 -47,9 5,5

Ökning/minskning kortfrist placeringar -11,8 -0,3 -6,8 -11,8 -6,8

Kassaflöde från den löpande verkamheten 5,8 178,6 176,5 18,3 67,6

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggn tillgångar -122,4 -133,7 -204,6 -269,5 -466,2

Försäljning av materiella anläggn tillgångar 0,0 0,0 1,9 0,0 3,5

Investering i finansiella anläggn tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Försäljning av finansiella anläggn tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -122,4 -133,7 -202,7 -269,5 -462,8

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristiga skulder 4,8 3,2 6,2 294,9 376,3

Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 155,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 159,9 3,2 6,2 294,9 376,3

Årets kassaflöde 43,4 48,1 -20,0 43,7 -18,9

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

Likvida medel vid årets/periodens slut 66,3 89,8 22,9 67,2 23,5

Koncern

KoncernenKommunen
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BALANSRÄKNING (Mkr) 2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2019-08-31 Bokslut

Not 2018 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggn. 10 602,0 504,3 524,1 2 384,4 2 188,5

Maskiner och inventarier 11 91,1 45,3 82,6 99,6 92,5

Finansiella anläggningstillgångar 12 267,7 427,1 422,8 26,0 30,5

Summa anläggningstillgångar 960,8 976,7 1 029,5 2 510,0 2 311,5

Omsättningstillgångar

Förråd 13 1,9 0,9 1,6 2,6 2,3

Fordringar 14 213,0 175,2 204,9 224,7 226,0

Exploateringsmark 15 48,4 36,1 34,3 48,4 34,3

Kortfristiga placeringar 16 104,6 62,8 92,8 104,6 92,8

Kassa och bank 17 66,3 89,8 22,9 67,2 23,5

Summa omsättningstillgångar 434,2 364,8 356,5 447,5 378,9

SUMMA TILLGÅNGAR 1 395,0 1 341,5 1 386,1 2 957,5 2 690,4

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2019-08-31 Bokslut

2018 2018

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 18

årets resultat 16,9 5,4 24,0 23,0 29,1

resultatutjämningsreserv 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4

övrigt eget kapital 837,5 803,2 813,6 925,7 897,3

Summa eget kapital 928,8 883,0 912,0 1 023,1 1 000,8

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 108,7 97,1 100,7 108,7 100,7

Andra avsättningar 20 12,0 16,3 22,4 18,3 28,7

Summa avsättningar 120,7 113,4 123,1 127,0 129,4

Skulder

Långfristiga skulder 21 51,5 43,5 46,7 1 497,5 1 202,6

Kortfristiga skulder 22 294,0 301,6 304,4 309,8 357,7

Summa skulder 345,5 345,1 351,1 1 807,3 1 560,3

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 395,0 1 341,5 1 386,1 2 957,5 2 690,4

Ansvarsförbindelser

Borgensengagemang 23 1 381,9 1 043,6 1 092,3 1 455,4 1 165,8

Intjänade pensionsförmåner före 1998 24 492,1 511,9 501,2 492,1 501,2

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen
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NOTER

Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Försäljningsmedel 5,0 4,1 7,7 5,0 7,7

Taxor och avgifter 99,5 90,3 138,3 99,5 138,3

Hyror och arrenden 2,3 3,3 5,6 80,7 101,9

Statsbidrag 103,7 108,3 176,0 103,7 176,0

Övriga bidrag 1,9 1,5 2,8 1,9 2,8

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

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 19,8 20,6 32,0 18,3 31,9

Realisationsvinster 4,2 1,4 6,0 4,2 7,0

Övriga verksamhetsintäkter 2,1 0,9 0,9 6,9 2,4

Summa 238,5 230,4 369,3 320,2 468,0

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Personalkostnader 518,4 508,1 757,0 545,7 793,7

Sociala avgifter 203,9 197,9 298,0 212,2 310,6

Pensionskostnader 46,3 61,6 28,7 48,0 31,6

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 2,5 3,0 6,3 5,0 10,4

Bränsle, energi och vatten 3,1 3,9 4,7 35,1 46,0

Bidrag,transfereringar 34,9 33,4 54,7 34,9 54,7

Entreprenad, köp av verks 182,2 164,0 237,9 182,2 237,9

Lokal- och markhyror 79,9 71,9 109,5 7,3 0,0

Övriga tjänster 27,3 22,9 39,9 27,0 34,6

Nedskrivningar fastigheter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

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

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

Övr verksamhetskostn 61,5 58,8 157,3 98,4 211,1

Summa 1 160,0 1 125,5 1 694,1 1 195,8 1 730,7

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Anläggningar 18,1 15,0 22,6 44,6 54,2

Inventarier 11,6 8,3 12,6 15,6 17,7

Summa 29,7 23,3 35,2 60,2 71,9

Not 4   Jämförelsestörande poster (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Avsättning Ahla deponi 0,0 6,7 6,7

Summa 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7

Not 5   Skatteintäkter (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Preliminär utbet kommunalskatt 699,8 672,9 1 009,3 699,8 1 009,3

Slutavräkning föregående  år 1,1 -3,2 -3,6 1,1 -3,6

Preliminär slutavräkning innevarande år -8,5 0,0 -1,6 -8,5 -1,6

Summa 692,4 669,7 1 004,1 692,4 1 004,1

Not 6   Statligt utjämningsbidrag (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Inkomstutjämning 211,4 200,2 300,3 211,4 300,3

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

Kostnadsutjämning -12,5 -11,1 -16,6 -12,5 -16,6

Regleringsbidrag/avgift 11,9 2,6 3,9 11,9 3,9

Övriga generella statsbidrag 9,8 17,3 27,2 9,8 27,2

   varav statsbidrag bostadsbyggande 0,0 12,7 4,9 0,0 4,9

   varav statsbidrag flyktingverksamhet 9,8 4,5 20,5 9,8 20,5

Utjämning  LSS 0,5 2,1 3,2 0,5 3,2

Kommunal fastighetsavgift 42,2 41,2 61,0 42,2 61,0

Summa 263,3 252,3 379,0 263,3 379,0

KoncernenKommunen
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Not 7   Finansiella intäkter (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Räntor likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5

Avkastning kapitalförvaltning 0,4 0,3 0,6 0,4 0,6

Räntor utlämnade lån koncernföretag 0,1 0,5 6,2 0,0 6,2

Räntor utlämnade lån 0,4 0,6 0,4 0,4

Borgensavgift 1,6 1,5 2,4 0,0 0,0

Utdelning aktier och andelar 1,7 2,0 2,0 1,7 2,0

Orealiserade vinster/förluster 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0

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

Summa 15,7 4,3 11,9 14,2 9,8

Not 8   Finansiella kostnader (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Räntor lån 0,0 0,0 0,1 0,9 0,7

Ränteuppräkning pensionsåtaganden 2,9 2,3 2,7 2,9 2,7

Övriga finansiella kostnader 0,4 0,2 0,3 6,7 17,4

Justering ändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 1,2

Summa 3,3 2,5 4,3 10,5 20,8

poster (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Avsättning pensioner 8,0 13,1 22,8 8,0 22,8

Återförda avsättningar, deponi -10,4 0,0 0,0 -10,4 0,0

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,6 1,7

Omklassificering anl tillg till oms tillg 6,3 0,0 0,0 6,3 0,0

Upplupen skatteskuld, Laholmshem 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0

Övrigt, ändrad redovisningprincip Avfallsverks. 0,0 0,0 -10,0 -0,3 -10,9

Summa 3,9 13,1 12,8 10,5 13,6

Not 10   Mark, byggnader och tekniska

 anläggningar (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Anskaffningsvärde 905,0 781,1 810,2 3 048,0 2 808,7

Ackumulerade avskrivningar -292,3 -272,4 -280,0 -647,6 -608,8

Ackumulerade nedskrivningar/försäljningar -10,7 -4,4 -6,1 -16,0 -11,4

Utgående bokfört värde 602,0 504,3 524,1 2 384,4 2 188,5

Ingående bokfört värde 524,1 393,8 393,8 2 188,5 1 834,9

Årets: investeringar 102,4 126,3 157,0 246,9 413,0

          försäljningar 0,0 0,0 -1,9 0,0 -3,1

          investeringsbidrag -0,1 -0,8 -2,2 -0,1 -2,2

          nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8

          avskrivningar -18,1 -15,0 -22,6 -44,6 -58,9

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

          omklassificering/överföring* -6,3 0,0 -6,3 0,0

Utgående bokfört värde 602,0 504,3 524,1 2 384,4 2 188,5

*Omklassificering av bebyggda fastigheter till exploateringsfastigheter

Not 11   Maskiner och inventarier (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Anskaffningsvärde 206,9 145,2 186,9 233,9 211,3

Ackumulerade avskrivningar -115,8 -99,9 -104,3 -134,3 -118,8

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

Utgående bokfört värde 91,1 45,3 82,6 99,6 92,5

Ingående bokfört värde 82,6 45,4 45,4 92,5 55,2

Årets: investeringar 20,0 8,1 49,8 22,6 55,4

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

          försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

          avskrivningar -11,6 -8,2 -12,6 -15,6 -17,7

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

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

Utgående bokfört värde 91,1 45,3 82,6 99,6 92,5

Not 9   Justering för ej likviditetspåverkande
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Not 12   Finansiella anläggningstillgångar (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Aktier och andelar

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

Kommuninvest ekonomisk förening 17,0 21,4 17,0 17,0 21,4

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

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

Södra skogsägarna, Ind utv centrum, SKL företag Inera 0,1 0,1 0,1 0,1

SABO Byggnadsföräkring 0,0 0,0 0,1 0,1

Husbyggnadsvaror HBV ek förening 0,0 0,0 0,1 0,2

Delumma 74,4 78,7 74,4 19,6 24,1

Utlämnade lån

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

Kommunfastigheter i Laholms AB 186,9 342,0 342,0 0,0 0,0

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

Summa 267,7 427,1 422,8 26,0 30,5

Not 13   Förråd, lager (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

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

Bränslelager 0,0 0,0 0 0,7 0,7

Lager, gata-va 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6

Lager bil och transport 1,1 0,1 0,9 1,1 0,9

Lager servcenter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 1,9 0,9 1,6 2,6 2,3

Not 14   Fordringar (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Statsbidrag 16,0 21,1 14,1 16,0 14,1

Kundfordringar 17,4 17,4 22,8 11,8 18,1

Kommunalskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunal fastighetsavgift 58,2 51,9 53,8 58,2 53,8

Kortfristig utlåning koncernbolag 66,8 28,5 30,6 0,0 0,0

Ersättning för mervärdesskatt 5,6 15,5 20,0 5,6 20,0

Momsjämkningsfordran 0,0 0,0 0,0 19,6 25,7

Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 46,7 35,6 62,4 35,4 42,5

Övrigt 2,3 5,1 1,2 78,1 51,8

Summa 213,0 175,2 204,9 224,7 226,0

Not 15   Exploateringsmark (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Industriområde

Mellby industriområde etapp 1 7,2 6,2 6,1 7,2 6,1

Mellby industriområde etapp 2 4,2 3,9 4,0 4,2 4,0

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

Mellby centrum 6,6 0,0 0,0 6,6 0,0

Handelsplats Ängstorp 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Nyby industriområde 22,8 18,9 20,2 22,8 20,2

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

Våxtorps industriområde 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Hishults industriområde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skottorps industriområde 0,0 1,3 -0,3 0,0 -0,3

Delsumma 44,9 34,0 33,7 44,9 33,7

Bostadsområde

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

Veinge Äringsvägen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Veinge öster 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4

Glänningesjö bostadsområde -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1

Ysby 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2

Våxtorp Östra 0,2 0,2

Östra Nyby 3,2 3,2

Delsumma 3,5 2,2 0,6 3,5 0,6

Summa 48,4 36,1 34,3 48,4 34,3
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(pensionsförvaltning)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Bokfört värde

Handelsbanken fonder 42,1 16,4 35,2 42,1 35,2

Robur fonder 62,5 46,4 57,6 62,5 57,6

Summa 104,6 62,8 92,8 104,6 92,8

Marknadsvärde

Handelsbanken fonder 42,1 41,0 35,2 42,1 35,2

Robur fonder 62,5 60,2 57,6 62,5 57,6

Summa 104,6 101,2 92,8 104,6 92,8

Not 17   Kassa och bank (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

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

Plusgiro 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2

Bank 66,2 89,6 22,6 67,1 23,2

Summa 66,3 89,8 22,9 67,2 23,5

Not 18   Eget kapital (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Ingående eget kapital 911,9 877,6 877,6 996,5 958,2

Årets resultat 16,9 5,4 24,0 23,0 29,1

Justering eget kapital, ändrad redovisn princ. -10,0 3,6 -10,0

Justering EK värdering verkligt värde 24,8

Justering EK, återföring uppskrivning Kommuninv -4,4

Utgående eget kapital 928,8 883,0 912,0 1 023,1 977,3

   därav resultatutjämningsreserv 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4

Not 19   Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Förmånsbestämd/kompletteringspension 79,5 69,6 71,2 79,5 71,2

Pension till efterlevande 0,8 0,6 1,3 0,8 1,3

PA-KL pensioner 3,5 6,6 7,0 3,5 7,0

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

Visstidspensioner 3,0 0,3 0,4 3,0 0,4

Summa pensioner 87,5 78,1 81,0 87,5 81,0

Löneskatt 21,2 19,0 19,7 21,2 19,7

Summa avsatt till pensioner 108,7 97,1 100,7 108,7 100,7

Antal visstidsförordnande/visstidspensioner

     Förtroendevalda 1 1 1 1

     Tjänstemän 0 0 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 100,7 84,6 84,6 100,7 84,6

Nya förpliktelser under året 8,6 11,5 15,2 8,6 15,2

     varav:

     Nyintjänad pension 4,2 10,2 12,7 4,2 12,7

     Ränte- och basbeloppsuppräkning    2,3 1,8 2,2 2,3 2,2

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

     Pension till efterlevande 0,8 0,0 0,4 0,8 0,4

     Övrig post 1,3 -0,5 -0,1 1,3 -0,1

Årets utbetalningar -2,1 -1,4 -2,2 -2,1 -2,2

Förändring av löneskatt 1,5 2,4 3,1 1,5 3,1

Summa avsatt till pensioner 108,7 97,1 100,7 108,7 100,7

Not 16   Kortfrist placeringar (mkr)
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Not 20   Andra avsättning (mkr)

Återställning Ahla deponi, skatteskuld 2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Ingående avsättning 22,4 15,6 15,6 22,4 15,6

Årets avsättning -10,4 0,7 6,8 -10,4 6,8

Skatteskuld 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3

Delsumma andra avsättningar 12,0 16,3 22,4 18,3 28,7

Not 21   Långfristiga skulder (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Lån Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 1 357,0 1 067,0

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

Övriga långfristiga skulder 1,6 0,0 0,0 30,6 28,9

Delsumma 1,6 0,0 0,0 1 447,6 1 155,9

Anslutningsavgifter VA

Ingående avsättning 46,7 40,4 40,4 46,7 40,4

Årets avsättning 3,2 3,1 6,3 3,2 6,3

Delsumma 49,9 43,5 46,7 49,9 46,7

Summa 51,5 43,5 46,7 1 497,5 1 202,6

Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp 

periodiseras över den beräknade nyttjandeperioden

för anläggningstillgångarna (33år). 

Not 22  Kortfristiga skulder (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Leverantörsskulder 17,3 21,4 50,2 25,8 75,2

Källskatt 16,0 16,2 17,0 16,9 17,8

Arbetsgivaravgift 20,4 20,2 20,4 21,4 21,3

Mervärdesskatt 2,5 1,9 0,0 2,8 2,0

Semesterskuld 46,2 44,5 56,7 49,5 60,0

Ferielön lärarpersonal 14,6 14,1 13,9 14,6 13,9

Pensionskostn individuell del 24,5 24,7 25,9 24,5 25,9

Löneskatt pensionskostnad individuell del 4,2 11,6 6,3 4,2 6,3

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

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 54,8 100,5 0,0 56,6 51,7

Slutavräkning skatteintäkter 0,4 8,2 30,4 0,4 8,6

Prognos skatteintäkter 8,5 - 8,6 8,5 1,5

Överuttag VA-kollektivet 44,2 34,2 1,5 44,2 41,4

Tillfälligt statsbidrag flykting verksamhet 22,9 41,4 22,9 32,1

Övrigt 17,5 4,3 32,1 17,5 0,0

Summa 294,0 301,6 304,4 309,8 357,7

Not 23  Borgensegagemang (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

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

Lån Laholmshem AB 687,0 637,0 687,0 687,0 687,0

Lån Kommunfastigheter i Laholm AB 670,0 380,0 380,0 670,0 380,0

Bostadslån Riksbyggen 18,6 19,3 18,8 18,6 18,8

Lån ideella föreningar 1,7 2,0 1,8 1,7 1,8

Lån lokalägande föreningar 4,5 5,2 4,7 4,5 4,7

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

Summa 1 381,9 1 043,6 1 092,3 1 455,4 1 165,8
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Not 24  Pensionsförpliktelser (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Avsättning för pensioner 108,7 97,1 100,7 108,7 100,7

Ansvarsförbindelser/pensionsförpliktelser 492,1 511,9 501,1 492,1 501,1

Totala pensionsförpliktelser 600,8 609,0 601,8 600,8 601,8

Finansiella placering (bokfört värde) 0,0 62,8 69,3 0,0 69,3

Finansiella placeringar (marknadsvärde) 104,6 101,2 92,8 104,6 92,8

Återlånade medel 496,2 546,2 532,5 496,2 532,5

Marknadsvärde fianansiell placering

Räntebärande värdepapper 42,9 41,6 41,9 42,9 41,9

Svenska aktier 41,8 40,5 35,2 41,8 35,2

Utländska aktier 19,9 17,9 15,7 19,9 15,7

Summa 104,6 100,0 92,8 104,6 92,8

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

2019-08-31 2018-08-31 Bokslut 2018 2019-08-31 Bokslut 2018

Ingående saldo 403,2 415,6 415,6 403,2 415,6

Aktualisering 0,0 -0,1 -1,0 0,0 -1,0

Ränteuppräkning 1,8 2,7 4,0 1,8 4,0

Basbeloppsuppräkning 8,9 6,8 6,8 8,9 6,8

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

Pensionsutbetalningar -14,5 -14,5 -22,0 -14,5 -22,0

Övrigt -3,4 1,5 0,0 -3,4 0,0

Delsumma 396,0 412,0 403,4 396,0 403,4

Löneskatt 96,1 99,9 97,8 96,1 97,8

Summa 492,1 511,9 501,2 492,1 501,2

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 97%

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 2019-08-31 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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Justeringsposter ny lagstiftning

Balans och resultaträkning

Tillgångar IB 2019

UB 2018 

enl ÅR

Justering 

UB-IB

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggn. 524,1 524,1

Maskiner och inventarier 82,6 82,6

Finansiella anläggningstillgångar 422,8 427,2 -4,4

Summa anläggningstillgångar 1 029,5 1 033,9 -4,4

Omsättningstillgångar

Förråd 1,6 1,6

Fordringar 204,9 204,9

Exploateringsmark 34,3 34,3

Kortfristiga placeringar 92,8 69,3 23,5

Kassa och bank 22,9 22,9

Summa omsättningstillgångar 356,5 333,0 23,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 386,1 1 366,9 19,2

Eget kapital, avsättningar och skulder IB 2019

UB 2018 

enl ÅR

Justering 

UB-IB

Eget kapital

Årets resultat 24,0 25,2 -1,2

Resultatutjämningsreserv 74,4 74,4

Övrigt eget kapital 813,6 793,2 20,4

Summa eget kapital 912,0 892,8 19,2

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 100,7 100,7

Andra avsättningar 22,4 22,4

Summa avsättningar 123,1 123,1

Skulder

Långfristiga skulder 46,7 46,7

Kortfristiga skulder 304,4 304,4

Summa skulder 351,1 351,1

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 386,1 1 366,9 19,2
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Resultaträkning

Justerad 

ÅR Enl ÅR Justering

2018 2018 2018

Verksamhetens intäkter 369,3 369,3

Verksamhetens kostnader -1 694,1 -1 694,1

Avskrivningar -35,2 -35,2

Jämförelsestörande poster -6,7 -6,7

Verksamhetens nettokostnader -1 366,7 -1 366,7

Skatteintäkter 1 004,1 1 004,1

Statligt utjämningsbidrag 379,0 379,0

Finansiella intäkter 11,9 11,9

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

Resultat före extraord. poster  24,0 25,2

Extraordinära intäkter 0,0 0,0

Extraordinära kostnader  0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0

Årets resultat   24,0 25,2
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Driftredovisning 
 

Allmänt om driftredovisningen 
Nämndernas prognoser över ekonomiskt 

utfall och måluppfyllelse i årets andra bud-

getuppföljning sammanställs i en särskild 

handling som bifogas. 

 

Nedan redovisas kortfattat respektive 

nämnds kommentarer och prognos. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, upp-

går prognostiserat nettobudgetunderskott 

till 19,0 mkr genom följande avvikelse per 

nämnd (mkr): 

 

 

Kommunfullmäktige    - 0,2 

Kommunstyrelsen. + 2,5 

Kommunstyrelsen (VA- verks) + 0,0  

Kommunstyrelsen (avfallsverks.) + 0,0 

Kultur- o utvecklingsnämnden  + 2,2 

Miljö- o byggnadsnämnden + 0,0 

Barn- o ungdomsnämnden  - 14,0 

Socialnämnden  - 9,5 

Revision  + 0,0 

   

Totalt  - 19,0 

 

 

 
Kommunfullmäktige 
Verksamheten som består av kostnader för 

kommunfullmäktige och stöd till de poli-

tiska partierna beräknas generera ett under-

skott om -230 tkr för 2019. Underskottet 

beror på att de avsatta medlen för utbild-

ning för de förtroendevalda inför den nya 

mandatperioden inte har täckt kostnaderna 

fullt ut. Även partistödet har ökat jämfört 

med budget, inför 2020 saknas 100 tkr för 

att täcka underskott för partistödet. 

 
Kommunstyrelsen 
Sammantaget för kommunstyrelsens verk-

samheter prognostiseras ett budgetöver-

skott om 2 500 tkr. 

 

Det prognostiserade överskottet beror till 

stor del på vakanser inom ett par av kom-

munledningskontorets enheter. Detta gäller 

framför allt enheterna personal och kansli, 

men även i viss mån ekonomi och plane-

ring. De allra flesta av dessa tjänster är nu 

besatta eller kommer att bli det under hös-

ten. Även servicekontoret har haft vakant 

tjänst som kostområdeschef, vilken nu är 

rekryterad och tillträder under september 

månad. 

 

Bland budgetöverskott i övrigt kan nämnas 

lägre driftskostnader än beräknat för E-ar-

kiv samt att avsatta medel för måluppfyl-

lelse inte kommer att förbrukas fullt ut. 

 

Kostnadsökningarna för färdtjänst under 

senare år är väl kända. Trots att budgeten 

successivt har förstärkts förväntas ett un-

derskott med ca 1 000 tkr i år. 

 

Underskott förutses också i form av bortfall 

av hyresintäkter på ett par fastigheter, 

framförallt Lagab, som såldes 2018, och 

polishuset, som står tomt. 

 

Kommunstyrelsen VA-verksamhet 
Va-verksamheten i Halmstad och Laholm 

bedrivs i en gemensam organisation och 

med en gemensam nämnd, Laholmsbuk-

tens VA. Huvuddelen av Laholms kostna-

der för drift och investeringar faktureras 

från värdkommunen Halmstad.  

 

2019 har hittills varit betydligt mer varie-

rande vädermässigt än 2018. Under som-

maren har dricksvattenförsörjningen varit 

ansträngd vid några tillfällen. Kunderna 

har hörsammat uppmaningarna om smart 

och sparsam användning av dricksvattnet. 

Detta i kombination med en gynnsam vari-

ation i vädret har medfört att bevattnings-

förbud inte har behövts. 

 

Verksamheten är budgeterad med 0-resul-

tat. Kapitalkostnaderna, i form av räntor 

och avskrivningar, kommer att bli lägre än 

budget på grund av en lägre investerings-

volym under tidigare år. Samtidigt bedöms 

både intäkter och kostnader att bli något 

lägre än beräknat.  

 

För verksamheten tillämpas en redovis-

ningsprincip som innebär att överuttag 

upptas som en skuld till VA-kollektivet i 
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kommunens balansräkning. Årets beräk-

nade resultat redovisas därmed som +0. 

Genom de lägre kapitalkostnaderna beräk-

nas överuttaget bli 990 tkr större än plane-

rat. 

 
Kommunstyrelsen avfallsverksamhet 
Avfallsverksamheten är i år budgeterad 

med ett 0 resultat. Prognosen pekar nu på 

intäkter såväl som kostnader kommer att ge 

ett överskott om 240 tkr och därmed ett re-

sultat vid årets slut på +-0. 

 

Befolkningen i Laholms kommun har ökat 

kraftigt under senare år. Antalet abonnenter 

för renhållningstjänster har därmed också 

ökat. Detta innebär kostnadsökningar för 

hämtning av hushållssopor, men också 

ökade intäkter för renhållningsavgifter. 

 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Sammantaget beräknar kultur- och ut-

vecklingsnämnden generera ett resultat om 

2 196 tkr.  

 

Nämnden förväntas få ökande kostnader 

under året men intäkterna prognostiseras 

öka mer än kostnader gör. Intäkterna be-

räknas bli ca 5 200 tkr högre och kostna-

derna ca 3 004 tkr högre än budget. Olika 

delar av nämndens verksamheter finansie-

ras med intäkter, såsom uthyrningsavgifter 

och försäljning. Utöver dessa är det olika 

projekt- och statsbidrag som påverkar in-

täktssidan.  

 

KUN Gemensamt och ledning samt avdel-

ning Kultur och Fritid och avdelning Ar-

betsmarknad förväntas generera ett över-

skott medan avdelning Utbildning progno-

stiserar ett underskott.   

 

Enheten KUN Gemensamt och ledning 

prognostiserar ett överskott om 930 tkr. 

Överskottet har delvis sitt ursprung i att 

budgeten för kapitaltjänstkostnaden inte 

kommer att användas fullt ut. Personalkost-

nader beräknas bli lägre än budgeterat med 

anledning av förändringar inom lednings-

gruppen.  

 

Avdelning Kultur och fritid prognostiserar 

ett resultat motsvarande 565 tkr. Överskot-

tet beror på lägre personalkostnader än 

budgeterat för destinationsutveckling och 

biblioteket, lägre kapitalkostnader än bud-

geterat samt ökade intäkter inom teater-

verksamheten. 

 

Avdelning utbildning prognostiseras gene-

rera ett underskott om -5 009 tkr. 77 tkr av 

dessa förväntas nämnden inte behöva han-

tera då det avser enheten gymnasiesärskola 

för vilken full kompensations erhålls enligt 

avtal med Barn- och ungdomsnämnden.  

 

I samband med budgetuppföljning ett be-

slutade kultur- och utvecklingsnämnden 

om åtgärdsplan som syftar till att begränsa 

underskottet inom avdelning Utbildning, 

vilken skulle täcka 2 015 tkr av underskot-

tet. Sammanlagt underskott för avdelning 

utbildning prognostiseras till -2 994 tkr. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden redovisar ett beräknat nettobud-

getunderskott om 14 000 tkr i sin prognos.  

 

Prognosavvikelse efter utfall till och med 

augusti månad visar på ett negativt resultat 

för år 2019 om –14 000 tkr där -12 700 tkr 

avser volymökningar inom förskolan och 

grundskolan. Störst volymökning beräknas 

ske inom förskolan.  

 

Övriga budgetavvikelser om -1 300 tkr be-

står bland annat av ökade kostnader för 

skolskjutsar, ledningsfunktioner inom 

skola och förskola, minskade personalkost-

nader inom central administration och 

elevhälsan, samt insparade verksamhetsut-

vecklingsmedel som en besparingsåtgärd 

under året. 

 

Nämnden önskar ta i anspråk 1 400 tkr från 

sin resultatfond för ökade kostnader för 

ledningsfunktioner inom skola och för-

skola, då det varit kostsamma men nödvän-

diga och tillfälliga lösningar för rektorsbe-

manningen inom både skola och förskola 

under vårterminen, men som fr.o.m. höst-

terminen är i balans.  
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Socialnämnden 
Socialnämndens totala prognostiserade 

budgetunderskott beräknas uppgå till 9 520 

tkr. 

 

Den beräknade budgetavvikelsen uppges 

vara 12 650 tkr, men beslutad åtgärdsplan 

beräknar reducera kostnaderna till en sam-

manlagd budgetavvikelse om 6 710 tkr 

högre kostnader än budget. Intäkterna be-

räknas bli 2 810 tkr lägre än budget, främst 

pga minskade intäkter från Migrationsver-

ket.  

 

Området äldreomsorg och hälso- och sjuk-

vård (HSL) har ett prognostiserat under-

skott på ‑17 200 tkr, varav HSL –5 200 tkr. 

Under 2019 har SÄBO övergått till att ar-

beta med årsarbetare/brukare. Årets första 

månader präglas av vak för brukare samt 

introduktion av nyanställd personal. De åt-

gärder som avsett förändringar i beman-

ningen har inte kunnat genomföras i den ut-

sträckning som beräknats i åtgärdsplanen 

vilket påverkar prognosen negativt. För 

2019 har verksamheten fått indragna rik-

tade statsbidrag. Hemtjänsten har under de 

första månaderna haft en ökning av bevil-

jade insatstider. Volymökningen har inne-

burit ökade kostnader inom resursfördel-

ningssystemet.  

 

Insatser till personer med funktionsnedsätt-

ning inom SoL, LSS och SFB visar på ett 

sammantaget positivt resultat om + 

5 200tkr. Anledningen till överskottet är 

effektivisering i bemanning inom grupp- 

och servicebostäder, hemmaplanslösningar 

för en tidigare extern placering samt en 

återbetalning från Försäkringskassan för en 

brukare som fått assistans via SFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjehemsverksamheten för barn och 

unga uppvisar ett prognostiserat resultat 

om – 3 000 tkr, på grund av volymök-

ningar. 

 

Ekonomiskt bistånd fortsätter visa under-

skott men har de senaste månaderna visat 

på ett trendbrott, då underskottet nu inte 

längre ökar i samma takt som tidigare. An-

talet hushåll och kostnad per hushåll mins-

kar, samtidigt ökar antal personer från eko-

nomiskt bistånd som är aktuella på Jobb 

Laholm. Prognostiserat underskott för året 

- 4000 tkr. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämnden redovisar ett prognostiserat re-

sultat om +- 0 tkr. 

 

Inom bygglov beräknas intäkterna sjunka 

med -500 tkr främst på grund av att omfatt-

ningen av de ärenden som kommit in i 

större del är av enklare typ jämfört med fö-

regående år. Kostnaderna beräknas minska 

med motsvarande belopp på grund av 

minskade personalkostnader bland annat 

till följd av föräldraledigheter. 
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DRIFTSREDOVISNING
Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Beräknad

Nämnd/Nettokostnader 2019-08-31 2018-08-31 2018 2019 2019 Avvikelse

2019

Kommunfullmäktige 1 917 1 692 2 060 2 486 2 716 -230

Därav tilläggsbudgeterat 0

Kommunstyrelse 112 082 99 746 154 192 165 314 162 814 2 500

Därav tilläggsbudgeterat 2 100

Avgiftsfinansierad verksamhet VA 0 0 0 0 0 0

Avgiftsfinansierad verksamhet Avfall 0 -1 406 0 0 0 0

Kultur- och utvecklingsnämnd 146 333 142 589 216 560 228 620 226 424 2 196

Därav tilläggsbudgeterat -665

Miljö- och byggnadsnämnd 10 230 7 924 12 940 15 187 15 187 0

Därav tilläggsbudgeterat

Barn- och ungdomsnämnd 339 433 319 771 477 912 505 039 519 039 -14 000

Därav tilläggsbudgeterat 1 140

Socialnämnd 340 947 339 153 495 948 497 918 507 438 -9 520

Därav tilläggsbudgeterat 255

Revision 785 576 1 246 1 301 1 301 0

Därav tilläggsbudgeterat 0

Summa nämndsredovisning 951 726 910 045 1 360 858 1 415 865 1 434 919 -19 054

Därav tilläggsbudgeterat 0 2 830

Gemensamma kostnader

Pensionskostnader 16 122 21 408 30 114 29 800 24 200 5 600

Avtalsförsäkringar 216 272 408 0

Gemensamma personalkostnader 1 011 3 012 2 979 1 000 500 500

KS förfogande 0 15 64 200 200 0

Volymreserv 0 2 260 0 2 260

Realisationsvinster -4 187 -1 419 -5 947 -4 100 4 100

Nedskrivningar 0 0

Övriga kostnader och bidrag 0 4 100 -4 100

Övr intäkter/kostnader fastigheter -477 -873 -669 -500 500

Kapitalkostnader -13 106 -14 015 -21 038 -18 400 -18 900 500

Reglering finansiella poster -48 -110 -101 -119 119

Resultatavstämning 951 257 918 335 1 366 668 1 430 725 1 440 300 -9 575
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Investeringsredovisning 
 

Allmänt om investeringar 
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter 

och inventarier uppgick till hela 130,2 mkr. 

Under motsvarande period i fjol var inve-

steringarna 138,6 mkr.  

 

Den totala nettoinvesteringsbudgeten för 

2019 uppgår till 228,2 mkr. Prognostise-

rade nettoinvesteringar för hela året ligger 

på 197,4 mkr. Beräknat budgetöverskott 

uppgår således till 30,8 mkr. 

 

De senaste årens stora investeringsvolym 

beror framförallt på stora projekt inom VA 

och avfallsverksamhet. Under 2019 uppgår 

prognosen för den avgiftsfinansierad verk-

samhet till 68,4 mkr motsvarande cirka 35 

procent. Motsvarande siffror för helåret 

2018 uppgick till 154,5 mkr eller cirka 74 

procent. 

 

Kommunstyrelsen 
VA verksamheten visar vid delåret ett utfall 

på 35,8 mkr i investeringar, men prognosti-

serar att under 2019 förbruka hela budgeten 

på 52 mkr.  

 

Inom Avfallsverksamheten har projektet 

med lakvattenhantering på Ahla deponi inte 

påbörjats på grund av att det inte kommit in 

några anbud på projektering. Tidplanen är 

därför förskjuten och genererar ett budgetö-

verskott för 2019. Prognostiserad bud-

getavvikelse för avfallsverksamheten är 

27,7 mkr. 

 

Inom Kommunstyrelsens övriga verksam-

heter beräknas investeringarna ge ett litet 

budgetöverskott om totalt 675 tkr vid årets 

slut. De största budgetavvikelserna är Pro-

jektet resecentrum som har blivit dyrare än 

budgeterat (prognostiserad avvikelse -2,6 

mkr) samt projektet Bryggor som visar en 

negativ avvikelse om -2,6 mkr.  

 

Förstudie och projektering kopplat till 

Markarydsbanan kommer igång först i 

oktober, varför anslaget ej kommer att 

förbrukas fullt ut i år och ger ett 

budgetöverskott om +1,0 mkr. Inventarier 

kök samt fordon för räddningstjänsten visar 

också på budgetöverskott för 2019. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
För 2019 har Kultur och utvecklingsnämn-

den budgeterade investeringar om 13,7 

mkr.  

 

Under 2019 har nämnden färdigställt Glän-

ningesjöbadets renovering och byggnation 

av hopptornet. Renoveringen av Lugnaro-

högen har påbörjats och beräknas färdig-

ställas under året. Arbete med utegym i 

Knäred och Veinge, som genomförs av 

Jobbcenter är i slutfasen. Arbete med 

utegym i Hishult har ännu inte kommit 

igång men verksamheten beräknar att det 

står klart innan årsskiftet.  

 

Investeringsanslaget för Arbetsträning 

Daglig verksamhet kommer inte att använ-

das fullt ut under 2019, nämnden äska att 

överskottet skall överföras nästkommande 

års budget. Detta innebär ett budgetöver-

skott om +1,9 mkr för 2019. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämndens investerings-

budget för 2019 är 13,6 mkr. Nämnden pla-

nerar att nyttja det mesta av budgeterade in-

vesteringsmedel under året. Vallmons för-

skola i Ränneslöv och Glänningeskolan 

startade upp inför hösten medan paviljong-

erna för förskoleverksamhet har fortlö-

pande startat upp sedan årsskiftet och det 

återstår endast en mindre del inventarier att 

komplettera med. Beräknad budgetavvi-

kelse +0,5 mkr. 

 
Socialnämnden 
Socialnämndens budgeterade investeringar 

för 2019 uppgår till 8,5 mkr och nämnden 

beräknar nyttja hela beloppet. Inga avvikel-

ser tas upp. Största investeringen är utbyte 

av trygghetslarm som uppgår till 4,7 mkr. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden har för 2019 

budgeterade investeringsmedel om 0,4 mkr 

och nämnden planerar att nyttja hela belop-

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

Budget nya proj. budget 2019-08-31 2019 Avvikelse

2019 2019 2019

Investram Ks Oförutsett 1 000 -300 700 0 0 700

Verksamhetsgemensam It 700 158 858 51 858 0

Mobilitet Trådlöst Intern 0 0 0 0

E-tjänster /Digitalisering 600 600 0 600 0

Severplattform 2 000 2 000 0 2 000 0

Ledningsstödssystem 700 700 0 700 0

Utbyte Infrastruktur It 625 625 516 625 0

E-arkiv, infrastruktur 250 250 0 250 0

Kostinventarier 700 419 1 119 0 519 600

Fordonsorg Bilinköp 2 000 156 2 156 1 091 2 156 0

Resecentrum 1100 1 100 3 008 3 730 -2 630

Geosecma parkmodul 150 150 0 150 0

Fiber Tomrör 200 200 68 100 100

Husbilsparkering 300 300 0 300 0

Parkering Siloetten 150 150 0 0 150

ortsutveckling Knäred/Veinge 1 500 1 500 807 1 100 400

ÅVS RV 24 500 500 342 500 0

Gatuarbeten Kusten 4 500 4 500 58 4 500 0

Markarydsbanan 2 000 2 000 20 1 000 1 000

Informationsskyltar 100 100 0 100 0

Invest.Ram GATA 10 000 300 10 300 1 668 9 000 1 300

Åtgärder Tätorter 790 790 151 790 0

Bryggor 2 366 2 366 51 4 966 -2 600

Stadsparken 220 220 179 220 0

Offentlig Belysning 3 000 3 000 640 3 000 0

Utbyggnad GC-vägar 3 000 690 3 690 430 3 670 -525

Utbyggnad GC-vägar, bidrag -545 -545

Åtg Medborgardialog 300 200 500 8 500 0

Upprustning lekplatser 300 500 800 470 770 -620

Upprustning lekplatser bidrag -650 -650

Utveckling Kustområdet 2 000 3 000 5 000 55 5 000 0

Laddningsstolpar 150 150 11 150 0

Centr.Bildn. Skummeslöv 2 700 300 3 000 1 012 3 000 0

Markförvärv 8 750 37 000 45 750 41 570 45 750 0

Markförsäljning 0 0 -79 0 0

Fordon Brand 4 300 4 300 45 1 500 2 800

Släck/Räddningsmaterial 1 000 1 000 356 1 000 0

Delsumma 55 781 43 398 99 179 52 524 98 504 675

INVESTERINGSREDOVISNING
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Ursprungl. Ombudget/ Års- Utfall Prognos Beräknad

Budget nya proj. budget 2019-08-31 2019 Avvikelse

2019 2019 2019

Exploateringsverksamhet

Exploatering Industrier, Utgift -21 700 -260 -21 960 -12 -21 960 0

Exploatering Industrier, Inkomst 10 400 10 400 4 914 10 400 0

Exploatering Bostäder, Utgift -3150 750 -2 400 3 405 -2 400 0

Exploatering Bostäder, Inkomst 19200 -8 530 10 670 -479 10 670 0

Delsumma 4 750 -8 040 -3 290 7 828 -3 290 0

Kommunstyrelsen

Avgiftsfinansierad verksamhet VA

Vattenproduktion 6 000 1 000 7 000 4 818 7 000 0

Omb Skottorps Vattenverk, Kostnad 5000 -3 000 2 000 990 2 000 0

Omb Skottorps Vattenverk, Intäkt 0 0

Avloppsrening 5 750 5 750 2 501 5 750 0

Ängstorp Utbyggnad 3 250 3 250 2 365 3 250 0

Ängstorp Överföringsledning 3 000 3 000 5 020 3 000 0

Huvudledningar 6 000 6 000 3 147 6 000 0

Nyexploatering 12 500 12 500 12 199 12 500 0

Dagvattenledningar 5 000 5 000 1 568 5 000 0

Förnyelse Bef Ledningar 7 500 7 500 3 157 7 500 0

Delsumma 54 000 -2 000 52 000 35 763 52 000 0

Kommunstyrelsen

Avgiftsfinansierad verksamhet VA

Kompl Ahla Deponi 950 950 641 950 0

Infartsväg Ahla Deponi 650 650 714 750 -100

Inköp av kärl 11 915 11 915 12 978 12 915 -1 000

Montering av kärl 1 900 1 900 1 093 1 200 700

Lakvattenhantering 28 097 28 097 45 97 28 000

Omlastning Hushållsavfall 500 500 576 500 0

Dagvattenhantering 100 100 0 0 100

Delsumma 44 112 0 44 112 16 048 16 412 27 700

Summa Kommunstyrelse 158 643 33 358 192 001 112 162 163 626 28 375

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kun Gem Inventarier 2 000 2 000 272 2 000 0

Glänningesjöbadet Renov. 731 731 1 485 731 0

Yrkesprogram 100-byggnaden 65 65 65 65 0

Campus Laholm inventarier 1 060 1 060 256 1 060 0

Arb.Trän Dagl Verks 2 473 2 473 566 566 1 907

Konstgräsplan 5 000 5 000 4 974 5 000 0

Utegym, Knäred och Våxtorp 250 250 200 250 0

Utegym Hishult 125 125 0 125 0

utrustning Glänninge IDR Hall 500 500 314 500 0

Bevattning Tennisbanor 300 300 274 300 0

Renovering Lugnarohögen 500 500 0 500 0

Självbetjäningsautomater 700 700 0 700 0

Summa Kultur- och utvecklingsnämnd 13 404 300 13 704 8 407 11 797 1 907
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Ursprungl. Ombudget/ Års- Utfall Prognos Beräknad

Budget nya proj. budget 2019-08-31 2019 Avvikelse

2019 2019 2019

Miljö- och byggnadsnämnden

Utbyte av plotter 400 400 400 0

Summa Miljö- och byggnadsnämnden 400 0 400 0 400 0

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetram Bun 1 400 1 400 46 1 400 0

Inventarier Vallmon 1 000 1 000 228 1 000 0

Glänningeskolan inventarier 10 000 10 000 5 435 10 000 0

Paviljonerg Bun inventarier 1 200 1 200 520 700 500

Summa Barn- och ungdomsnämnd 13 600 0 13 600 6 228 13 100 500

Socialnämnd

Vård Och Omsorg Utr. 1 698 1 698 1 135 1 698 0

E-Hälsa 294 294 0 294 0

Arbetsmiljö/Hjälpmedel 600 600 434 600 0

Utbytte Trygghetslarm 4 676 4 676 1 365 4 676 0

Digital Låsanordn Medicin 279 279 310 279 0

Inventarier Gruppbostäder 35 35 16 35 0

Treserva IT system 940 940 95 940 0

Summa Socialnämnd 8 522 0 8 522 3 355 8 522 0

Nettoinvesteringar totalt 194 569 33 658 228 227 130 153 197 445 30 782
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RESULTATRÄKNING (Mkr) Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter 1 37,1 32,9 49,5

Verksamhetens kostnader 2 -25,3 -23,1 -35,0

Avskrivningar 3 -9,0 -7,2 -10,6

Verksamhetens nettokostnader 2,8 2,6 3,9

Finansiella kostnader   4 -2,8 -2,6 -3,9

Årets resultat   0,0 0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 314,3 260,5 287,5

Summa anläggningstillgångar 314,3 260,5 287,5

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 6 6,8 6,9 6,2

Summa omsättningstillgångar 6,8 6,9 6,2

SUMMA TILLGÅNGAR 321,1 267,4 293,7

Eget kapital, avsättningar och skulder 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Eget kapital 0,0 6,7 0,0

varav årets resultat 0,0 0,0 0,0

Skulder

Avräkning mot kommunen 7 229,7 178,5 208,3

Förutbetald anläggningsavgift 8 49,9 43,6 46,7

Överuttag VA kollektivet 9 37,9 34,2 35,8

Kortfristiga skulder 10 3,6 4,4 2,9

Summa skulder 321,1 260,7 293,7

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 321,1 267,4 293,7

RÄKENSKAPER VA-VERKSAMHETEN
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Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Brukningsavgifter 37,0 36,3 54,2

Överuttag VA-kollektivet -2,3 -5,6 -7,3

Anläggningsavgifter 5,6 5,3 8,8

Periodisering av anläggningsavgifter -3,2 -3,1 -6,2

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0

Summa 37,1 32,9 49,5

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Personalkostnader 0,2 0,1 0,2

Anläggnings- och underhållsmaterial 0,0 0,0 0,0

Entreprenad, köp av verks 24,4 22,1 33,5

Övriga kostnader 0,7 0,9 1,3

Summa 25,3 23,1 35,0

Not 3   Avskrivningar (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Anläggningar 9,0 7,2 10,6

Summa 9,0 7,2 10,6

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade komponentens fysiska nyttjandeperioden.

Avskrivning görs med lika stora belopp över perioden, enligt metoden för rak linjär avskrivning.

Följande avskrivningstider används:

År Procent

Vattenledningar 50 2

Spillvattenledningar 50 2

Dagvattenledningar 50 2

Serviser 50 2

Maskininstallationer 15 7

Elarbeten 15 7

UV aggregat och pumpar 15 7

Övrigt mindre material 10 10

Larminstallationer och IT 5 20

Not 4   Finansiella kostnader (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Internränta 2,0% 2,0% 2,0%

Internränta 2,8 2,6 3,9

Summa 2,8 2,6 3,9

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Ingående värde 287,5 200,8 200,8

Anskaffning 35,8 66,9 97,3

Försäljning 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -9,0 -7,2 -10,6

Summa 314,3 260,5 287,5

Acumulerat anskaffningsvärde 453,6 387,3 417,8

Ack avskrivningar -136,9 -124,4 -127,8

Ack nedskrivningar -2,4 -2,4 -2,5

Summa 314,3 260,5 287,5

NOTER VA-VERKSAMHETEN
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Not 6 Kundfordringar

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Halmstad energi och Miljö (HEM) 6,8 6,9 6,2

Summa 6,8 6,9 6,2

Not 7 Avräkningsskuld mot kommunen

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Avräkning kommunen för att täcka kapitalunderskott 229,7 178,5 208,3

Summa 229,7 178,5 208,3

Not 8 Förutbetalda anläggningsavgifter

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Ingående avsättning 46,7 40,4 40,4

Årets avsättning 3,2 3,2 6,3

Delsumma 49,9 43,6 46,7

Not 9 Överuttag VA kollektivet

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Ingående överuttag 35,8 28,7 28,7

Årets överuttag 2,1 5,5 7,1

Utgående överuttag 37,9 34,2 35,8

Not 10 Kortfristiga skulder

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 3,6 4,4 2,9

Summa 3,6 4,4 2,9
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RESULTATRÄKNING (Mkr) Not Delår 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 25,5 34,5

Verksamhetens kostnader 2 -21,5 -33,2

Avskrivningar 3 -3,3 -1,0

Verksamhetens nettokostnader 0,7 0,3

Finansiella kostnader   4 -0,7 -0,3

Årets resultat   0,0 0,0

BALANSRÄKNING (Mkr) Not 2019-08-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 38,6 37,6

Inventarier och maskiner 6 43,9 32,2

Summa anläggningstillgångar 82,5 69,8

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 7 3,4 6,2

Kortfristiga fordringar 8 0,0 0,0

Summa omsättningstillgångar 3,4 6,2

SUMMA TILLGÅNGAR 85,9 76,0

Eget kapital, avsättningar och skulder 2019-08-31 2018-12-31

Eget kapital 0,0 0,0

varav årets resultat 0,0 0,0

Avsättningar

           Avsättning deponi 9 12,0 22,4

Skulder

Avräkning mot kommunen 10 65,1 44,5

Överuttag avfallskollektivet 11 6,4 5,6

Kortfristiga skulder 12 2,4 3,5

Summa skulder och avsättningar 85,9 76,0

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 85,9 76,0

RÄKENSKAPER AVFALLSVERKSAMHETEN
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Not 1   Verksamhetens intäkter (mkr)

Delår 2019 2018

Renhållningsavgifter 22,0 23,9

Tippavgifter 0,5 1,4

Slamtömningsavgifter 1,8 3,1

Övriga intäkter 1,9 1,7

Underuttag/överuttag -0,7 4,4

Summa 25,5 34,5

Not 2   Verksamhetens kostnader (mkr)

Delår 2019 2018

Personalkostnader inkl arbetgivaravg. och pension 2,6 3,3

Entreprenader, köp av verksamhet 15,6 18,0

Övriga tjänster 0,8 1,2

Övriga verksamhetskostnader 1,8 2,6

Marknadsföring/reklam 0,1 0,4

Förvaltningsersättning 0,7 1,0

Sluttäckning deponi 10,3 0,0

Återföring deponi. Sluttäckning -10,4 6,7

Summa 21,5 33,2

Not 3   Avskrivningar (mkr)

Delår 2019 2018

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar 1,0 0,8

Avskrivningar inventarier och maskiner 2,3 0,2

Summa 3,3 1,0

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt  den förväntade fysiska nyttjandeperioden.

Avskrivning görs med lika stora belopp över perioden, enligt metoden för rak linjär avskrivning.

Följande avskrivningstider används:

År Procent

Inventarier och maskiner 7-10 10-14

Lakvattenhantering 33 3

Omlastningsstation 33 3

Dagvattenhantering 50 2

Not 4   Finansiella kostnader (mkr)

Delår 2019 2018

Internränta-räntesats 2,0% 2,0%

Internränta 0,7 0,3

Summa 0,7 0,3

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mkr)

Delår 2019 2018

Ingående värde 37,6 12,6

Anskaffning 2,0 25,8

Försäljning 0,0 0,0

Avskrivningar -1,0 -0,8

Summa 38,6 37,6

Acumulerat anskaffningsvärde 49,6 49,6

Ack avskrivningar -13,0 -12,0

Ack nedskrivningar 0,0 0,0

Summa 36,6 37,6

NOTER AVFALLSVERKSAMHETEN
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Not 6 Inventarier och maskiner (mkr)

Delår 2019 2018

Ingående värde 32,2 1,2

Anskaffning 14,0 31,3

Försäljning 0,0 0,0

Avskrivningar -2,3 -0,3

Summa 43,9 32,2

Acumulerat anskaffningsvärde 47,2 33,2

Ack avskrivningar -3,3 -1,0

Ack nedskrivningar 0,0 0,0

Summa 43,9 32,2

Not 7 Kundfordringar

Delår 2019 2018

Kundfordringar 3,4 6,2

Summa 3,4 6,2

Not 8 Kortfristiga fordringar

Flyttad till not 11 Delår 2019 2018

Överuttag av kommunen 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

Not 9 Avsättning deponi

Delår 2019 2018

Ingående avsättning 22,4 15,7

Årets återföring/avsättning -10,4 6,7

Summa 12,0 22,4

Not 10 Avräkning mot kommunen

Delår 2019 2018

Skuld mot kommunen för täcka kapitalunderskott 65,1 44,5

Summa 65,1 44,5

Not 11 Kortfristig skuld, överuttag avfallskollektivet Delår 2019 2018

Ingående värde överuutag 5,6 0,0

Årets överuttag 0,7 5,6

Utgående värde överuttag 6,4 5,6

Not 11 Kortfristiga skulder

Delår 2019 2018

Källskatt 0,1 0,1

Arbetsgivaravgifter 0,1 0,1

Pensioner, tjänstepension 0,1 0,1

Löneskatt, tjänstepension 0,0 0,1

Semesterlöneskuld 0,1 0,1

Leverantörsskulder 0,6 1,9

Upplupna kostnader 1,4 1,1

Summa 2,4 3,5
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