Kommunplan med budget för 2020
samt ekonomisk plan för 2021-2022

Nya Glänningeskolan i Laholm med idrottshall och Glänningepark i bakgrunden.
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Planeringsförutsättningar

Högkonjunkturen nådde sin absoluta
topp under 2018. Landet hade då rekordhöga tal gällande sysselsättningen och
tillväxten. BNP har tidigare uppgått till
närmare 4,0 procent under högkonjunkturen. Det som nu råder är att den
svenska ekonomin faller tillbaka för såväl BNP- som sysselsättningstillväxten
under 2020 och 2021 för att sedan vändas något uppåt igen.

Samhällsekonomin
Världsekonomin har under de senaste
åren gått för högvarv och den globala
konjunkturen har varit stark. Det kan nu
skådas att fler stora ekonomier i världen
har börjat få nedåtgående trender i lite
snabbare takt än förväntat. Den tyska
konjunkturen mattas nu av i en snabbare
takt än vad experterna tidigare trott.
Även tillväxten i Kina har försämrats
avsevärt vilket påverkar världshandeln.
Handelskonflikten mellan USA och Kina
medför också en oro på världshandeln
såsom Brexitsituationen i Storbritannien
gör.

Arbetsmarknaden går mot en betydande
lågkonjunktur 2020. Arbetsmarknaden
har haft en obruten uppgång sedan 2010
medans det framöver skådas vikande
sysselsättning och stigande arbetslöshet.
Första halvåret 2019 vittnar om en tydlig
dämpning på både antalet sysselsatta
samt antalet arbetade timmar.

Effekterna av ovan beskrivna trender
medför att den globala BNP försvagas
och inte utvecklas i samma takt som tidigare.
Bedömningen
från
konjunkturinstitutet är att den globala BNP
tillväxten kommer öka med 3,0 procent
under 2019 och 2020. Den globala tillväxten förväntas bli den lägsta på tio år.

En vikande efterfrågan på arbetskraft ger
en tydlig nedgång i sysselsättningen både
under 2019 och 2020. Den vikande
sysselsättningen syns än så länge inom
industrin och i de varuproducerande
branscherna men förväntas falla något
inom det offentliga framöver.

Konjunkturläget i svensk ekonomi sjunker kraftigt under 2019. Konjunkturen
har sjunkit i landet under första halvåret
2019. Konjunkturinstitutet gör fortsatt en
bedömning att utvecklingen kommer
mattas av ytterligare under 2019 och
även under 2020.

Under andra halvan av 2020 väntas arbetade timmar understiga potentiella timmar, vilket innebär definitionen av en
lågkonjunktur, detta förväntas återstå
även under 2021.

Konjunkturinstitutet bedömer att BNP i
Sverige kommer att öka med 1,3 procent
under innevarande år och 1,1 procent
under nästa år. De efterföljande åren,
närmast efter 2020 förväntas tillväxten,
enligt prognosen medföra en dämpad
uppgång, dock till relativt låga nivåer
jämfört med en högkonjunktur. Arbetslösheten förväntas hamna på cirka på 6,4
procent vid 2019 års utgång. För budgetperioden 2020 till 2022 förväntas arbetslösheten stiga något i samband med att
antalet arbetade timmar minskar till
2020.

Riksbankens antydan om stigande räntor
framöver innebär att inflationen enligt
KPI från och med 2020 kommer att ligga
något högre än KPIF.

Sveriges Kommuner och Landstings bedömning är att inflationen enligt KPIF
(KPI med fast ränta) kommer att ligga på
cirka 1,8 procent för 2020 samt med
motsvarande nivå åren framöver.

Kommunsektorns ekonomi
Efter några år med goda ekonomiska
resultat väntar det betydligt mer osäkra
år framöver. Skatteunderlagets tillväxt
dämpas kraftigt de närmaste åren samtidigt som det fortsatt är ett högt tryck på
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verksamheten att leverera en god välfärd
som en följd av den demografiska förändringen.

Under 2018 ökade kostnaderna med 3,5
procent vilket är en lägre ökning än de
senaste åren. Många verksamheter ökar
mer än snittet vilket vägs upp av en neddragning av flyktingverksamheten i
kommunerna.

Inom kommunsverige pågår ett intensivt
arbete med olika effektiviseringar, både
via generella besparingar och riktade
åtgärder inom särskilda verksamheter,
för att möta denna förändring i samhällsutvecklingen.

De senaste årens utveckling av befolkningen i kombination med vikande skatteunderlag samt en stark demografisk
utveckling, gör att de närmaste årens
resultat i sektorn ser ganska bistra ut.

Både för 2019 och 2020 viker skatteunderlagstillväxten kraftigt nedåt. Det sker
efter flera år av god skatteunderlagstillväxt. Samtidigt ökar landets befolkning
kraftigt vilket lyfter investeringsnivåerna
till nya rekordhöjder.

Det demografiska behovet kommer enligt SKL:s beräkningar att öka i genomsnitt med 1,1 procent per år. Det kan
jämföras med en ökning om 0,5 procent
för åren 2000-2012 och 1,4 procent åren
2013-2018. Den demografiska utvecklingen är alltså starkt uppåtgående vilket
har medfört att den påbörjas från ett betydligt högre utgångsläge än tidigare.

Av landets kommuner uppvisar flest
kommuner avvikelser inom socialtjänstens områden, framförallt inom individ –
och familjeomsorgen, där kommunerna
kommer ha stora underskott under 2019.
Enligt SKL:s undersökning bland ekonomicheferna, utifrån kommunsveriges
delårsrapporter, har 110 kommuner uppgivit att det kommer bli ett underskott
under verksamhetsåret 2019.

Enligt SKL ställer det starka verksamhetstrycket de kommande åren och den
samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen kommunerna inför
svåra problem. Det kräver stora effektiviseringsåtgärder framöver på kostnaderna. 2023 bedöms ett behov om budgetförstärkande åtgärder om 28 miljarder. Detta för att klara behoven och
demografins utveckling av välfärdstjänster och för att uppnå ett resultat om 1,0
procent av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag.

Kommunsverige visade under 2018 upp
ett totalt överskott om 14,0 miljarder
kronor (24,0 för 2017). Resultaten motsvarade cirka 2,5 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
I siffrorna om 14,0 miljarder kronor ingår realisationsvinster om 8,6 miljarder
kronor. Exkluderas dessa poster uppgår
således resultatet till endast 1,0 procent.
Så låga resultat är problematiskt för sektorn som helhet och för att uppnå en god
ekonomisk hushållning över tid.

På grund av befolkningsutvecklingen i
de yngre åldersgrupperna ställer det stora
krav på fler förskolor och skolor. Även
antalet äldre ökar kraftigt vilket ställer
krav på fler bostäder samt investeringar
inom äldreomsorg. Sammantaget behövs
även stora investeringsåtgärder för VA,
renhållning och annan infrastruktur.
2018 uppgick de kommunala investeringarna till 73 miljarder kronor, vilket är
en ökning jämfört med 2017 på 10 miljarder kronor, eller 15 procent.

Under de senaste tio åren har det sammantagna resultatet för sektorn uppgått
till 3,0 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 31 kommuner har i genomsnitt under perioden
redovisat underskott per år. 2018 uppfyllde 108 kommuner ett resultat om 2,0
procent.
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Utifrån befolkningsstrukturen i landet
planeras det för investeringsvolymer i
ännu större utsträckning. 2023 beräknas
sektorn investera cirka 94 miljarder kronor. För åren 2020-2023 innebär det investeringar på i genomsnitt 13,9 procent
av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag.

Befolkningsutveckling
Befolkningen ökade i kommunen med
271 personer under årets första 8 månader vilket är 20 fler än motsvarande periond 2018 för att därmed uppgå till 25
762 invånare. Ökningen kan i huvudsak
hänföras till inflyttningsöverskott som
uppgår till 184 (123, 2018) invånare och
ett födelseöverskott om 14 (42, 2018)
invånare. Invandringsöverskottet uppgick till 61 personer jämfört med 79
motsvarande period 2018 och 160
samma period 2017. Befolkningsökningen under de senaste 12 månaderna
har därmed uppgått till 364 personer,
motsvarande siffra föregående år var 444
personer och 505 året dessförinnan.

Den ekonomiska utvecklingen i
kommunen
Kommunen har under den senaste treårsperioden haft bra resultat. 2016 uppgick
resultatet till 30,6 mkr, 2017 till 29,4 mkr
och 2018 till 25,2 mkr. Resultatet har i
snitt för perioden 2016-2018 uppgått till
strax över 2,1 procent. Det har under alla
tre åren funnits engångseffekter med
särskilda statsbidrag inom flyktingmottagandet och även byggbonusen för ökat
bostadsbyggande som har stärkt de finansiella resultaten. Även realisationsvinster på anläggningstillgångar och värdepapper har lyft resultaten.

I nedanstående diagram framgår att den
årliga procentuella befolkningsökningen
i kommunen varit större än landets under
perioden 2014-2017, riket har passerat
Laholms under 2018. Sedan 2015 har
kommunens ökning varit större än Hallands kommuners genomsnitt. Tidigare
år har den legat betydligt lägre.

2019 års prognos innehåller stora nettounderskott för nämnderna om totalt -19,0
mkr (2018 helår 14,0 mkr). De största
avvikelserna redovisar barn- och ungdomsnämnden (-14,0 mkr) och socialnämnden (-9,5 mkr). Avvikelserna kan i
huvudsak förklaras med stigande volymer inom förskola, fritidshem och
grundskola. Inom äldreomsorgen är det
framförallt stigande volymer och en ökad
vårdtyngd som påverkar. Även inom
barn- och ungdomsvården har volymerna
ökat kraftigt. Nämndernas nettokostnadsökning bedöms sammantaget öka
med 5,4 procent (5,6 procent helår
2018).

Riktlinjer och direktiv samt
Budgetramar

Det sammantagna prognostiserade resultatet blir +5,2 mkr, vilket således är en
försämring jämfört med i fjol. Överskottet motsvarar 0,4 procent av skatter, utjämning och generella bidrag. I överskottet finns realisationsvinster på cirka 4,1
mkr samt orealiserade värdepappersvinster på 10,5 mkr.

Förändring av direktiv
Kommunstyrelsen fattade under maj beslut om riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan.
Kommunfullmäktige beslutade under
april månad om en ny vision, som utgick
från kommunens befolkningsmål, om att
5

bli 30 000 invånare år 2040. I beslutet
ingick också fastställande av målområden under perioden 2020-2023.

ändringar av vårdtyngd inom äldreomsorg och LSS samt för tillkommande
kostnader för nya lokaler.

Under de senaste åren har nämnderna
arbetat med behovsanalyser i nämndsplanearbetet. Beslutet i maj utgick från
den nya visionen där nämnderna skulle
ha ett nytt tänk kring målstyrningsarbetet. Fokus skulle vara på en analys av
möjligheter och utmaningar inom respektive målområde för perioden 2020-2023.

I de fall det skulle finnas ytterligare ekonomiskt utrymme skulle insatser för att
förbättra måluppfyllelsen inom vissa
utvecklings-/målområden att prioriteras.
Utrymmet för ytterligare tillskott, utöver
områdena ovan angivna, är obefintliga
med de nu kända förutsättningarna. Ambitionsförändringar måste finansieras och
omprioriteras inom respektive nämnd
genom kostnadsminskningar/ effektiviseringar.

Innehållet i möjligheterna och utmaningarna har utgått från hur respektive nämnd
ska bidra till att nå de kommungemensamma resultatmålen med fokus på invånarnas och användarnas behov.

Anledningen till ovan direktiv har sin
grund i att befolkningsutvecklingen och
kostnadsökningarna inom respektive
volymområde är omfattande. Även ökad
vårdtyngd och stigande lokalkostnader,
har inneburit minskade ekonomiska möjligheter till ytterligare satsningar

Nämndsplanerna innehåller vilka effekter respektive nämnd vill uppnå och bidra med, på lång sikt, under varje beslutat resultatmål av kommunfullmäktige.
Effekternas beskrivning ska utgå från
olika hållbarhetsperspektiv och vara
kopplade till målsatta nyckeltal.

Budgetramar
I beslutet av kommunplan 2019 samt
ekonomisk plan för 2020-2021 fanns ett
särskilt beslut om ospecificerad resultatförstärkning för planåren 2020-2021 på
totalt 28,0 mkr. Utifrån beslutet har
kommunfullmäktige under maj månad
2019 beslutat om reduceringar av nämndernas befintliga ramar. Nämnderna fick
då kunskap om vilken justerad ram
nämnden hade att förhålla sig till i sitt
vidare arbete med nämndsplanerna inför
2020.

Den nya analysdelen har bildat underlag
för kommunstyrelsens ledningsutskotts
beredning och förslag till kommunfullmäktige. Nämnden har dessutom kunnat
besluta om egna resultatmål samt att ge
särskilda uppdrag till verksamheten i
respektive nämdsplaner.
Enligt de fastställda riktlinjerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning utgjorde
den beslutade planen för 2020 samtidigt
den grundläggande budgetramen för respektive nämnd. Dessa har sedan anpassats till anslagsförändringar i innevarande års kompletteringsbudget som
inte är att betrakta som engångsjusteringar.

Anledningen till resultatförstärkningen
var att kommunen skulle uppnå en tillfredställande nivå på det finansiella resultatet. Bryta den negativa kostnadsutvecklingen som kommunen haft under
de senaste åren till följd av den kraftiga
befolkningsökningen.

Kommunstyrelsen angav i direktiven att
man i budgetarbetet skulle fokusera på
resursbehov som i huvudsak uppkommer
på grund av volymförändringar, inom
fritidshem, förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorgen. Även för-

Syftet var att kommunchefen tillsammans med kommunens ledningsgrupp
skulle skapa förutsättningar för kommunstyrelsen att kunna ge förslag om
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reduceringar av nämndernas ramar till
kommunfullmäktige. Ledningsgruppens
förslag återgav hur verksamheterna såg
på möjligheten till reduceringar, effektiviseringar och omprioriteringar utifrån
ett helhetsperspektiv för kommunen med
beaktande av behov och service till invånarna.

2018 år budget. Totalt kompenserades
nämnderna med 16,1 mkr för 2019.

Chefsgruppens förslag var ett alternativ
till en mer traditionell besparing där respektive nämnds budgetram hade reducerats med en förutbestämd procentsiffra. Anledningen var att finna mer
lämpliga reduceringsnivåer för respektive nämnd utifrån ett kommunperspektiv.

Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursförstärkningar
har därför kompensation för volymökningar och kostnadsökningar, som är
en följd av tidigare fattade beslut, eller
där nämnderna på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, prioriterats. Dessutom kompenseras nämnderna
normalt för tillkommande lokalkostnader
till följd av ny- och ombyggnationer.
Därutöver sker även vissa ambitionshöjande satsningar.

Under ett antal år har nämnderna utöver
erlagd plan erhållit stora tillkommandes
resurser genom riktade statsbidrag för
olika typer av satsningar och ambitionshöjande åtgärder.

Totalt uppgick chefsgruppens förslag till
besparing om 18 915 tkr för 2020 och
ytterligare 14 185 tkr från och med 2021
för att totalt uppgå till 33 100 tkr. Arbetet med reduceringarna medförde således
att kommunfullmäktige beslutade om
ytterligare 5 100 tkr jämfört med beslutet
i kommunplanen. Att kommunfullmäktige accepterade en högre nivå var dels
som en allmän försiktighetsåtgärd, dels
för att kommunens totala ekonomiska
situation är ansträngd samt att insatser
exempelvis inom personalförsörjning
kan komma att behöva justeras framöver. Ett större belopp i reduceringen
medför möjligheter att vidtaga åtgärder
för oförutsedda situationer.

I följande tabell framgår respektive
nämnds nettoresurstillskott i 2020 års
budget och i planen för de två efterföljande åren. Beloppen beskriver vad
nämnderna erhåller, utöver vad som tidigare godkänts i föregående års ekonomisk plan. VA- och renhållningsverksamheten har exkluderats. I tillskotten
ingår ingen kompensation för avtalsmässiga lönekostnadsökningar under
2020-2022.
(mkr)
Kommunstyrelsen
Kultur- o utv.nämnden
Miljö- och byggn.nämnden
Barn- o ungdomsnämnden
Socialnämnden
Summa

Budget och kommunplan
Allmänt
Verksamheterna har under de senaste
åren tilldelats omfattande resurser, företrädesvis för volymökningar och ökad
vårdtyngd men även för vissa kvalitetshöjande satsningar. Volymökningskompensation till förskola och utbildning
har under de tre senaste åren (20162018) totalt uppgått till cirka 44 mkr.

2020
4,0
5,6
0,6
27,8
15,7
53,7

2021 2022
4,0
4,0
5,8
5,8
0,6
0,6
29,1 25,3
20,6 20,6
60,1 56,3

Avtalsmässiga löneökningar
I respektive nämnds budget har det inte
tillförts resurser motsvarande de avtalsmässiga löneökningarna under 2020.
Under både 2018 och 2019 har nämnderna erhållit kompensationen för kommande löneöversyn i samband med
kommunplansbeslutet.

I kommunplanen för 2019 erhöll nämnderna ytterligare tillskott i förhållande till

I respektive nämnds budget har det tillförts resurser motsvarande de avtals7

mässiga löneökningarna
förste april 2019.

fr o m

den

Förändrat personalomkostnadspålägg
Personalomkostnadspålägget uppgår för
innevarande år till 39,90 procent efter att
ha justerats upp inför 2018 med 0,65
procentenheter i förhållande till 2017 års
nivå. Respektive nämnds budget tillfördes då medel motsvarande den kostnadsökning som det höjda personalomkostnadspålägget medförde.

Medlen för lönekompensation 2020
kommer att fördelas till nämnderna under nästkommande år. Kommunstyrelsen
bemyndigas att genomföra denna fördelning.
Inför 2020 är det oklart med majoriteten
av de fackliga avtalen gällande kommunens anställda. Personalutskottet har i
dagsläget ännu inte genomfört några
särskilda prioriteringar, vilket är ytterligare en orsak att inte lägga ut medel.

Sveriges Kommuner och Landsting föreslår att pålägget avseende avtalspensioner höjs från 7,70 procent till 8,70 procent
för år 2020. Höjningen om 1,0 procentenheter avser främst ökad kostnad för
den förmånsbestämda pensionen. Pensionskostnaden består, enligt kollektivavtalet, av en avgiftsbestämd del om
4,5 procent av lönesumman och en förmånsbestämd del. Därtill kommer den
särskilda löneskatten på 24,26 procent.
Den förmånsbestämda pensionen utgår
på de inkomstdelar som ligger utöver 7,5
inkomstbasbelopp.

I planen avsätts det, i förhållande till
2019 års nivå, 26 100 tkr under 2020,
52 900 tkr 2021 och 80 300 tkr under
2022.
En procent på kommunens personalkostnader påverkar kostnadsmassan med
cirka 10,0 mkr.
Prisökningskompensation
Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och
utvecklingsnämnden och socialnämnden
erhåller kostnadsökningskompensation
för köp av verksamhet såsom vårdentreprenader, institutionsersättningar, interkommunala eleversättningar och ersättningar till friskolor och förskolor. Kompensationen uppgår till följande belopp:

Enligt preliminära uppgifter kommer de
lagstadgade arbetsgivaravgifterna att
ligga på oförändrad nivå under 2020
jämfört med innevarande år. Däremot
kan avsättningen för de genomsnittliga
arbetsgivaravgifterna, för samtliga åldersgrupper, sänkas som en gemensam
rabatt till följd av att lönesumman för
anställda över 65 år ökar. För denna
grupp är avgiften 21,21 procentenheter
lägre än för anställda upp till den åldern.
Tidigare var den 15,06 procent lägre. Det
är särskild löneskatt som har plockats
bort från och med halvårsskiftet 2019.

Kultur- och utvecklingsnämnden 1 200 tkr
Barn- och ungdomsnämnden
1 140 tkr
Socialnämnden
980 tkr
Summa
3 320 tkr

För övriga typer av kostnader ges ingen
generell kompensation. Inte heller har
intäkterna räknats upp. Genom att det
inte sker någon uppräkning av intäkterna
skapas det sannolikt ett visst utrymme
hos verksamheterna för att täcka merkostnader i form av allmänna prisökningar.

Den sammantagna effekten innebär att
personalomkostnadspålägget för verksamheterna höjs med 1,0 procentenheter
för att uppgå till 40,90 procent. Höjningen beräknas motsvara ca 7,6 mkr i högre
kostnader för verksamheterna. Respektive nämnds budget tillförs medel motsvarande den kostnadsökning som det
höjda personalomkostnadspålägget med-
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för. För nämnderna blir således förändringen budgetmässigt neutral.

Medlen för om- och tillbyggnation av
skolan i Skottorp samt en ny förskola om
fyra avdelningar beräknas vara färdigställd till halvårsskiftet 2022. Barn- och
ungdomsnämnden erhåller ingen kompensation i denna kommunplan men medel om en halv årshyra finns upptagna i
förslaget till kommunplan på den gemensamma förvaltningen under 2022.

Kommunstyrelsen
630 tkr
Kultur- och utvecklingsnämnden
960 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden
135 tkr
Barn- och ungdomsnämnden
2 760 tkr
Socialnämnden
3 130 tkr
Summa
7 615 tkr

Internhyror för befintliga lokaler
Överenskommelse har träffats med
Kommunfastigheter i Laholm AB om
hyresvillkoren för befintliga hyresobjekt.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller
medel för hyra av åtgärdsinvesteringarna
på Lagaholmsskolan. Renoveringen
skulle medföra en förlängd livslängd för
skolan om tio år. Projektet har beräknats
till 16 000 tkr och är klart men inte slutredovisat. Nämnden erhåller medel om
1 830 tkr per år för att finansiera den
ökade hyreskostnaden.

För städservice och fastighetsskötsel höjs
hyran motsvarande kostnaderna för avtalsmässiga löneökningar. Totalt för
städ- och fastighetsservice kompenseras
nämnderna med 430 tkr per år.
Kommunstyrelsens nettoram har reducerats med 245 tkr från och med 2020.
Detta är på grund av försäljningen 2018
av Lagab, försäljning av gamla Lantmännen i Våxtorp och försäljning av
Lilla Nybo i Lilla Tjärby. Kommunen
har således inga industrilokaler kvar.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller
också medel för tillkommande kostnader
för en ytterligare förskolepaviljong i
Hishult. Kompensationen uppgår till
1 330 tkr per år från och med 2020.
Inför årsskiftet 2020/2021 ska Glänningesjö förskola vara utbyggd med två
avdelningar för att uppgå till totalt sex.
Projektet beräknas till 25,2 mkr vilket
medför att nämnden erhåller hyreskompensation om 1 515 tkr från och med
2021.

Kultur- och utvecklingsnämndens anslag
reduceras med ytterligare 800 tkr under
2020. Anledningen till minskningen är
att tre av paviljongerna på Campus
plockas bort under månadsskiftet januari/februari. Detta är en korrigering, resterande del ingår i nämndens besparingar.

Beslut finns om en femårsförlängning för
Blåkulla skola att övergå till att enbart
bli en förskola. Projektet är beräknat till
3 500 tkr varav 2 000 tkr är investeringskostnader vilket medför en hyreskostnad
om 930 tkr per år inklusive den tidigare
hyran. Samtidigt förväntas verksamheten
lämna tillfälliga paviljonger för motsvarande 600 tkr. Nämnden kompenseras
således med 330 tkr för att klara hyreskostnaden.

Barn och ungdomsnämnden ersättning
för hyra av Glänningeskolan med tillhörande idrottshall har justerats med 5 800
tkr från och med 2020. 3 900 tkr är en
intern ränteregulator i förhållande till
Kommunfastigheter.
Barn- och ungdomsnämnden erhåller
ytterligare kompensation för hyreskostnaden för Vallmon, förskola i Ränneslöv,
med 880 tkr per år. Denna justering bygger på att förskolan blev ett nybygge
istället för en ombyggnation.

Barn och ungdomsnämnden har sedan
hösten 2016 haft tillfälliga lokaler för att
möta befolkningsökningens behov. Även
hösten 2018 placerades ett antal lokaler
av tillfällig karaktär ut. Då kommunen
9

erlägger Kommunfastigheter avskrivningskostnaderna för etablering och
avetablering av dessa tillfälliga lokaler
försvinner således denna kostnaden under perioden 2020-2022.

resulterade i beslut om 1 200 tkr vilket
också motsvarade nämndernas besparingsnivåer om två procent över två år.
Bolagets effektiviseringar har medfört
förändringar inom schablonersättningarna i beräkningarna för hyresdebiteringen.
Reduceringarna som är gjorda har medfört en hyressänkning om cirka 5 kronor
per kvadratmeter.

Nämndens anslag reduceras med 1 880
tkr 2020, 2 240 tkr 2021 och 5 930 tkr
2022.
Socialnämnden erhåller anslag om 4 950
tkr 2020, 9 900 tkr 2021 och 2022 för
evakueringslösning av särskilda boendeplatser som beräknas vara klara till halvårsskiftet 2020.

Följande effekter får bolagets effektivisering på kommunens verksamheter i reducerade kostnader.
Kommunstyrelsen
-110 tkr
Kultur- och utvecklingsnämnden -260 tkr
Barn- och ungdomsnämnden
-600 tkr
Socialnämnden
-75 tkr
Summa
-1 045 tkr

Medel finns också upptagna centralt för
hyreskostnader när gamla Glänningeskolan är ombyggd. Den beräknas tidigast
vara klar under november månad 2020.
Totalt kompenseras nämnderna med
12 030 tkr för hyresrelaterade kostnader
2020. 19 100 tkr 2021 och 15 410 tkr
2022.

Oförändrad internränta i hyresdelen
I verksamhetsansvariga nämnder ingår
internränta som en del av internhyran
med 1,5 procent tom 2020 års utgång.

Övriga justeringar och anpassningar av
smärre karaktär kompenseras inte nämnderna för.

Den externa räntan mot Kommunfastigheter i Laholm har fastställts till 0,05
procent vilket är en oförändrad nivå i
förhållande till 2019.

Bolagets besparingar i lokaler
I kommunfullmäktiges beslut om budgetramar i maj 2019 beslutades det att
Kommunfastigheter i Laholm AB också
skulle vara en del av verksamhetens besparing. Utöver bolagets kapitalkostnader, avskrivningar och räntor, ska hyran
täcka kostnader för bland annat fastighetsskötsel, el. värme, vatten, avfallshantering, administration och löpande underhåll.

Oförändrad internränta
Räntan föreslås vara oförändrad under
2020 för att uppgå till 1,5 procent
Förslaget på internräntan för kommunal
verksamhet bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Av flera skäl är det viktigt att räntenivån är framåtblickande och
förhållandevis trögrörlig.

Kommunstyrelsen ansåg att även hyrorna
till bolaget, i likhet med nämndernas
verksamheter, skulle bli föremål för
kostnadseffektiviseringar. Dessa effektiviseringar skulle avse samtliga i hyran
ingående kostnader med undantag för
kapitalkostnaderna och bolagets externa
hyreskostnader, exempelvis paviljonger.
En besparing på denna typ av kostnader

Volymförändringar
Med volymförändringar avses i huvudsak ökade eller minskade resursbehov på
grund av nedanstående förändringar.
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Antal inskrivna barn och vistelsetid i
förskola och fritidsverksamhet
Antal elever i grundskolan
Antal elever i gymnasieskolan

-

Insatser inom hemtjänst (timmar)

kultur- och utvecklingsnämnden 470 tkr.
I förslaget ingår 100 procentig kompensation för grundskolans verksamhet.
Kommunstyrelsen har också för avsikt
att särskilt följa utvecklingen inom
grundskolan då ersättningen är starkt
kopplat till ett statsbidrag om likvärdig
skola.

Avsikten tidigare har varit att nämndernas budgetar för 2020 ska korrigeras för
volymförändringar mellan 2018 och
2019.
I kommunplanen 2020 har volymhanteringssystemet förändrats något. Inför
2020 års budget erhåller nämnderna anslag för volymökningar utifrån uppföljning två samt antagande om befolkningsförändring 2020. Utöver tilldelad ram i
budgetbeslutet erhåller inte nämnderna
någon ytterligare kompensation för 2020.

Socialnämnden erhåller 5 000 tkr per år
för ökade volymer inom äldreomsorgen
samt 2 000 tkr per år för ökade volymer
och vårdtyngd inom barn- och ungdomsvården.
Utöver de medel som tillförs nämnderna
anslås 3 000 tkr i centrala medel under
2020 för oförutsedda kostnader, som det
inte funnits underlag för att beakta i respektive nämnds budget. Dessutom avsätts i planen, i förhållande till 2020 års
nivå, 13 000 tkr under 2021 och 28 000
tkr under 2022 för samma ändamål.

Respektive nämnd måste således arbeta
med sina interna fördelningar samt klara
av avvikande volymer inom ram. Nämnderna är ansvariga för avvikelserna som
uppstår och kan därför tvingas göra åtgärder under innevarande år istället för
att nämnderna förväntas kompenseras
ytterligare utöver kommunplanbeslutet
om volymtillskott.

Gemensamma medel för förbättrad
måluppfyllelse
För att öka måluppfyllelsen via gemensamma insatser som syftar till att förbättra måluppfyllelsen för de målområden som anses angelägna och har prioriterats av kommunfullmäktige i den nytagna visionen för 2040, avsätts centrala
medel om 1 800 tkr per år from 2020.
Anslaget har funnits sedan 2018 för att
främja utvecklingen och återfinns under
kommunstyrelsens budgetram.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar
stora volymökningar inom samtliga huvudverksamheter. Det ökade resurstilldelningsbehovet inom förskolan bedöms uppgå till 7 615 tkr, inom fritidshemsverksamheten till 1 395 tkr och
inom grundskolan till 5 365 tkr. Inför
2020 har nämnden återfått kompensationen för asylelever då det inte beräknas
finns någon kvar. Tidigare avdrag om
700 tkr återförs från och med 2020.
Nämnden erhåller också utökad kompensation för kosten med 1 100 tkr.

Övriga tillskott till nämnderna
Nedan beskrivs de tillskott av mer betydande omfattning som nämnderna tilldelas i budgeten för 2020 i förhållande till
tidigare godkänd plan.

Även kultur- och utvecklingsnämndens
uppgifter visar på ett högre antal elever
inom gymnasieskolan. Det utökade resursbehovet uppgår till 4 245 tkr.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige erhåller 100 tkr
från och med budget 2020 för ökade
kostnader till partistödet. Anslaget justerades senast inför budget 2016.

På grund av kommunens ekonomiska
situation görs en reduktion inom Barnoch ungdomsnämndens och Kultur- och
utvecklingsnämnden
volymförändring
med 10 procent. För barn- och ungdomsnämnden motsvarar det 1 000 tkr och för
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget förstärks med
1 800 tkr för ökade kostnader inom färdtjänsten.

Mindre regleringar mellan nämnderna
Nedan beskrivs regleringar av anslag
mellan nämnder utifrån förändrade uppdrag.

Kommunstyrelsen erhåller också förstärkning för underhåll av de enskilda
vägarna i kommunen. Från och med
2020 tilldelas ytterligare 1 000 tkr per år.

Förändrat uppdrag ekonomiskt bistånd
Kultur- och utvecklingsnämnden och
socialnämnden har under 2019 utvecklat
ett förtydligat arbetssätt med de individer
som uppbär ekonomiskt bistånd. En tydligare gränsdragningen mellan de två
nämndernas ansvar vilket medför att
Kultur- och utvecklingsnämnden arbetsmarknadsavdelning involveras i den bidragssökandes situation redan inom 48
timmar efter inlämnad ansökan.

Styrelsen erhåller också en förstärkning
för licenskostnader om 300 tkr per år.
Allt fler enheter som kräver centrala licenser medför ökade kostnader.
Kommunstyrelsens budget utökas också
med 2 000 tkr per år investeringsverksamheten är fortsatt hög.

Detta medför att några arbetsuppgifter
överflyttas från socialnämnden till kultur- och utvecklingsnämnden. Arbetsförändringen ska över tid innebära en betydlig besparing för socialnämndens verksamhet.

Kultur- och utvecklingsnämnden
Nämnden erhåller resurser om 550 tkr
under 2020 för anpassning av lokalerna
på Campus Laholm då de tillfälliga paviljongerna plockas bort.
Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden har tilldelats kompensation för
lokalkostnader som beskrivits ovan om
7 680 tkr för 2020, 9 000 tkr för 2021
och 4 865 tkr för 2021.

560 tkr flyttas från och med budget 2020
till kultur- och utvecklingsnämnden från
socialnämnden.
Förtydligat uppdrag kring destinationsutvecklingen
2017 överflyttades näringslivsverksamheten till kommunstyrelsen från kulturoch utvecklingsnämnden. Sedan dess har
en otydlighet kring gränsdragningen funnits. Destinationsutvecklingen har blivit
lidande vilket har medfört att samarbetet
mellan olika aktörer inom besöksnäringen, turismutvecklingen, evenemang och
varumärkesbyggande arbete har försvårats.

Nämnden erhåller medel för volymkompensation som beskrivits ovan.
Socialnämnden
Nämnden erhåller tillskott i syfte att
täcka ökade volymkostnader inom äldreomsorgen med 5 000 tkr per år.
Nämnden erhåller 2 500 tkr för barnavården per år från och med 2020. Fler
barn i utredningar och fler som placeras i
familjehem.

Näringslivsenheten övertar nu ansvaret
för dialog och utveckling av samarbetet
med offensiva Laholm, Laholms köpmannaförening samt andra sammanslutningar med fokus att få en ökad handel.

Nämnden erhåller hyresmedel om 4 950
tkr 2020 för hyra av evakueringsboende
till särskilda boendeplatser. Från och
med 2021 uppgår kostnaden till 9 900
tkr.
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Huvuddelen av destinationsarbetet kvarstår dock inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Mkr

Finansnetto

15
13
11
9
7
5
3
1
-2

Från och med 2020 överflyttas anslag om
250 tkr per år från kultur- och utvecklingsnämnden till kommunstyrelsen.
Placering av lönebidragsanställd personal
Kultur- och utvecklingsnämnden har
lokaliserat tre anställda som har sin ersättning från nämnden. Två har sin placering inom socialnämnden och en har
sin placering inom barn och ungdomsnämnden.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Pensionskostnader
Pensionskostnaden består i huvudsak av
utbetalningar till pensionärer, där förmånen intjänats före 1998, årets nyintjänande av förmånsbestämd ålderspension
och premien för den avgiftsbestämda
delen som uppgår 4,5 procent av lönen
för samtliga anställda. Dessutom tillkommer löneskatt på samtliga kostnader.

En överflytt av anslag sker till berörda
nämnden då verksamheterna redan idag
administrerar dessa individer anställningar. Kultur- och utvecklingsnämnden
har endast hanterat budgetutrymmet
idag.

För 2020 beräknas pensionskostnaderna
uppgå till 89,0 mkr varav 47,3 mkr avser
utbetalningar av årets intjänade pension,
31,7 mkr utbetalningar av tidigare intjänade pensioner, 9,6 mkr skuldökning och
0,4 mkr övriga kostnader. Samtliga belopp inkluderar särskild löneskatt.

Från kultur- och utvecklingsnämnden
överflyttas per år 370 tkr till socialnämnden och 250 tkr till barn- och ungdomsnämnden för dessa anställningar från och
med budgetåret 2020.

I förhållande till den prognostiserade
kostnaden för 2019 ökar kostnaderna
under 2020 med 3,1 mkr (1,6). Ökningen
förväntas dock ta rejält kliv efterföljande
år med 8,6 mkr inför 2021. En bidragande orsak till detta är att antalet anställda som är berättigade till en förmånsbestämd ålderspension ökar och har
gjort så under ett antal år. För dessa
grupper är kommunens kostnad för avtalspensionen betydligt större.

Finansnettot
Finansnettot, som beskriver skillnaden
mellan finansiella intäkter och kostnader,
beräknas bli positivt 2020 men dock negativt både 2021 och 2022.
Genom att kommunen inte har några lån
och det inte planeras någon nyupplåning
består de finansiella kostnaderna i huvudsak av räntekostnaden på pensionsskulden. I de finansiella intäkterna
ingår även borgensavgift från Laholmshem.

I nedanstående diagram framgår att, med
nuvarande redovisningsprinciper, trenden är att kostnaderna ökar även om det
finns variationer mellan åren.

Orsaken till att finansnettot sjunker succesivt från 2021 och framåt beror i huvudsak på ökade finansiella kostnader
för pensionsskulden. Även en lägre återbäring från Kommuninvest finns med i
beräkningen framöver.
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År 2019 reducerades skatteunderlagstillväxten med 0,7 procentenheter till följd
av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Exklusive denna reform hade således uppräkningen hamnat på 3,9 procent. Kommunerna kompenseras för inkomstminskningen genom en höjning av det
generella statsbidraget.
Det kraftiga skatteunderlaget som förekommit tillbaka i tiden kommer sakta att
avta från och med 2019. Utvecklingen
för 2020 understiger kraftigt genomsnittet under tio år tillbaka med 1,1 procentenheter. Bedömningen är att konjunkturen är på väg neråt och inte kommer att stärkas ytterligare utan istället
sakta avta. Inbromsningen har påbörjats
redan under 2019 och kommer enligt
tabellen ovan att fortsätta så även under
2020.

Skatteinkomster
Laholms kommuns relativa skattekraft
(antal skattekronor per invånare i förhållande till riksgenomsnittet) ökade fram
till 2013. Under de senaste åren har den
emellertid minskat något och uppgår nu
till 87,1 procent (87,9). I takt med att den
relativa skattekraften sjunker urholkas
skatteinkomsterna något.
Skatteinkomstberäkningarna i budgeten
och planen bygger på den av Sveriges
Kommuner och Landsting under oktober
framtagna skatteunderlagsprognosen för
åren 2019 - 2022. Enligt denna prognos
uppgår respektive års uppräkning till
följande:
Procent

2019
3,2

2020
2,5

2021
3,2

Orsaken till inbromsningen är att sysselsättningen och tillväxten minskar framöver. Under 2020 och 2021 beräknas
sysselsättningen i landet vara negativ
vilket är problematiskt då sysselsättningen är den största bidragande orsaken till
skatteunderlagsutvecklingen. Även en
mindre gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner påverkar.

2022
3,9

Skatteintäktsberäkningarna förutsätter en
utdebitering om 20,58 kronor per skattekrona under hela planperioden. Vidare
utgår beräkningarna för 2021 och 2022
från en befolkningsökning i kommunen
på 265 respektive 205 personer per år
vilket är något lägre än de senaste åren.

Nedan återges hur prognosen var oktober
föregående år. Framförallt är det 2020
och 2021 års siffror som har försämrats
kraftigt på grund av ingången i lågkonjunkturen.

Procent

2018
3,6

2019
3,4

2020
3,3

2021
3,8

Utjämning, fastighetsavgift
generella statsbidrag

Den genomsnittliga skatteunderlagsutvecklingen har under de senaste 10
åren uppgått till 4,1 procent per år med
2020 som slutår. Detta visar också att
samhället har lämnat de kraftiga ökningarna bakom sig.

och

Kommunalekonomisk utjämning
Systemet för kommunal utjämning består
av inkomstutjämning, kostnadsutjämning
och regleringsbidrag/avgift.
Kommunerna erhåller ett statligt bidrag,
inkomstutjämningsbidrag, som beräknas
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med utgångspunkt från skillnaden mellan
garanterad och egen skattekraft. Den
garanterade skattekraften uppgår till 115
procent av medelskattekraften. Räcker
inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att
kommunerna själva får betala en regleringsavgift.

Utredarens uppdrag har varit att utreda
om nuvarande system i tillräcklig stor
utsträckning fångar upp större samhällsförändringar och utifrån det föreslå eventuella förändringar i beräkningen alternativt skapa nya modeller samt slopa befintliga modeller i systemet.
Uppdraget redovisades och lämnades
över till aktuellt statsråd hösten 2018. I
utredningen framgår det att förändringarna vid beslut bör genomföras från och
med kalenderåret 2020. Utredaren konstaterade att dagens utjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att anpassningar
behöver göras kring glesbygdsfaktorer
och särskild hänsyn behöver tas till socioekonomiska variabler.

Överstiger statens avsatta anslag kommunernas garanterade nivå betalar staten
ut ett regleringsbidrag. Bidraget/avgiften
kan även användas för att ge extra bidrag
utöver uppräkning i takt med skatteunderlaget samt för att hantera ekonomiska regleringar mellan staten och
kommuner.
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna de skillnader som orsakas av
strukturella faktorer som ligger utanför
den enskilda kommunens påverkansmöjlighet, som exempel skillnader i ålderssammansättning och social struktur.
Kommuner med en ogynnsam struktur
får ett bidrag medan kommuner med en
gynnsam struktur får betala en avgift till
staten. Systemet finansieras i sin helhet
genom bidrag och avgifter mellan kommunerna.

Om utredaren av utredningen ”Lite mer
Lika” framlagda förslag hösten 2018
skulle ha beslutats hade Laholms avgift i
kostnadsutjämningssystemet utifrån utredarens reducerats till en avgift om 578
kronor per invånare jämfört med tidigare
661 kronor per invånare. Justeringen
motsvarar 83 kronor per invånare och
med befolkningen i Laholm skulle detta
motsvara cirka 2,1 mkr lägre kostnadsutjämningsavgift.

Utöver ovan beskrivna system finns ett
särskilt utjämningssystem för utjämning
av kostnader för stöd och service till
funktionshindrade, LASS/LSS. Kommunen har under ett antal år haft en standardkostnad som var lägre än genomsnittet och fick därför betala till utjämningen. From 2018 gäller emellertid det
motsatta förhållandet och kommuner
erhåller bidrag från systemet.

När regeringen i augusti månad lämnade
över förslaget på en lagrådsremiss och
gav SCB (statistiska central byrån) i
uppdrag att räkna om systemet av kostnadsutjämningen, har Laholms kommuns
utfall blivit betydligt större än tidigare
beräkningar.
Istället för att betala en kostnadsutjämningsavgift motsvarande utredarens förslag om 578 kr per invånare erhåller
kommunen från 2020 ett bidrag om 104
kr per invånare. En total effekt om 682
kr per invånare i positiv förändring. Med
invånarantalet idag skulle bidraget uppgå
till cirka 2,7 miljoner kronor istället för
en avgift om 18,7 miljoner kronor.

Ny kostnadsutjämning
Regeringen har under senare tid haft utredningar kring kostnadsutjämningen
som inte resulterat i beslut om förändring. Regeringen gav på nytt en särskild
utredare hösten 2016 i uppdrag att se
över systemet för kostnadsutjämning
mellan kommuner.

Anledningen till att det slutliga förslaget
från regeringen skiljer sig så mycket från
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utredarens förslag är att SCB:s utredning
bygger på siffror som avser 2020 medan
utredarens byggde på 2018 års siffror.
Regeringen har i sitt förslag justerat innehållet vilket också påverkat utfallet.
För Laholms kommun har stora skillnader uppstått inom individ- och familjeomsorgen gällande barnfattighetsvariabeln. Även glesbygdsvariabeln har påverkat kommunen positivt.

först klart efter den förste november.
Med augustis befolkning som utgångsläge uppgår denna effekt till cirka 1,5
miljoner kronor.
Då denna eftersläpning är oklar ingår
inte beräkningen i budgetens resultat.
Fastighetsavgift
År 2008 infördes en kommunal fastighetsavgift. Utbetalningen till kommunerna under detta år utgick från ett visst
antal kronor per invånare. From 2009
tillfaller däremot förändringen av taxeringsvärdet respektive kommun. Den
årliga intäktsförändringen adderas till det
ursprungliga regleringsbeloppet.

Om förslaget går igenom i riksdagen
kommer den nya kostnadsutjämningen
träda ikraft från och med förste januari
2020. Beslut i Riksdagen sker den 20
november.
Eftersläpningseffekter
Eftersläpningseffekter är en del i kostnadsutjämningen som kommuner med
kraftig befolkningstillväxt kan få stöd
för, alltså en eftersläpning av intäkterna.
Kommunens merkostnader till följd av
en kraftig befolkningstillväxt medför att
en eftersläpning av intäkterna uppstår i
större omfattning än vad kommunen klarar av.

Under 2020 beräknas den totala intäkten
från fastighetsavgiften uppgå till 65,1
mkr vilket är en ökning med 1,5 mkr i
förhållande till 2019.
Generella statsbidrag
Tillskott för mer resurser i välfärden
Riksdagen tillförde 10 miljarder kronor
till kommuner och landsting från och
med år 2017 för mer resurser i välfärden.
Totalt fördelas 7,3 miljarder kronor av
det totala beloppet till primärkommunerna under 2020. Tillskottet fördelas dels
med ett belopp per invånare, dels med en
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Kommunens befolkningstillväxt ska under en fyraårsperiod uppgå till minst 1,2
procent i genomsnitt per år. Befolkningsförändringen förste nov 2018 till förste
november 2019 ska uppgå till minst 1,2
procent.
Kommunens uppgång för perioden 20142018 uppgår till 1,71 procent. Befolkningsförändringen den förste november
2018 till siste augusti 2019 uppgår till
25 762 invånare vilket redan medför en
förändring om 1,32 procent. En avstämning efter augusti månads siffra visar att
kommunen är förbi de ovan nämnda värdet om 1,2 procent vilket motsvarar 31
invånare.

Enligt den fördelning som regeringen
presenterat uppgår kommunens tillskott
under 2020 till 12,2 mkr (8,7) från den
del som fördelas efter invånarantal och
7,4 mkr (14,3) från flyktingvariabeln,
totalt 19,6 mkr (23,1) eller 764 kronor
per invånare. Genomsnittligt belopp per
invånare för kommunerna uppgår till 907
kronor.

Utifrån hur många av kommunerna som
klarar de två kriterierna fördelas medel ut
som en anpassning utifrån den snabba
befolkningstillväxten. Hur mycket kommunen erhåller i eftersläpningseffekt blir

Den andel av bidraget som fördelas med
ett belopp per invånare har succesivt ökat
sedan införandet. Från år 2021 är avsikten att hela tillskottet ska fördelas generellt per invånare. I takt med att en allt
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större andel av bidraget fördelas efter
antalet invånare och en mindre del efter
antalet mottagna flyktingar kommer
kommunens bidrag att sjunka. From
2021 beräknas bidraget uppgå till 17,5
mkr.

Sammanställning av inkomsterna
Kommunalekonomisk utjämning, kommunal fastighetsavgift och generella
statsbidrag för åren 2020-2022 beräknas
enligt följande (mkr):
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Generella bidrag
Summa

Ökning av statsbidraget from 2019
Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2018 en ökning av det generella
statsbidraget from år 2019. Statsbidragets storlek uppgick till fem miljarder
2019 och ytterligare fem miljarder 2020.
Tillskottet motsvarar för kommunen, i
förhållande till 2018 års nivå, ca 8,7 mkr
2019 och ca 17,5 mkr from år 2020.

2020
322,7
2,7
26,6
1,5
65,1
7,5
426,1

2021
332,8
2,7
31,1
1,5
65,1
0,0
433,2

2022
345,7
2,7
26,8
1,5
65,1
0,0
441,8

Enligt budgetutfallsprognos två 2019
uppgår motsvarande belopp för 2019 till
394,6 mkr. Jämförs beräknat utfall 2019
med budgeten 2020 ökar inkomsterna
med 31,5 mkr vilken förklaras till stor
del av kostnadsutjämningen med en förändring om 21,4 mkr.

Riktat statsbidrag för lärarlönelyftet och
karriärtjänster (förstelärare)
Ett par bidrag som tidigare varit mycket
oklara är de riktade statsbidragen för
lärarlönelyftet och karriärtjänster (förstelärare). Bidragen har länge varit oklara
huruvida de kommer finnas eller ej. Bidragen förlängdes för att gälla till och
med halvårsskiftet 2020. I höstens budgetproposition står det nu klart att bidragen återfinns under hela planperioden.
Bidragen har dock slagits samman till
ett. De totala bidraget uppgår nu till
cirka 4,7 miljarder kronor för 2020 och
åren efter till 4,8 miljarder kronor. För
Laholms del skulle detta motsvara cirka
7,5 miljoner kronor årligen. Detta bidrag
är således inte med i matrisen nedan då
det är ett riktat statsbidrag.

Generella bidrag består av den delen av
de så kallade ”välfärdsmiljarderna” som
är att hänföra till flyktingvariabeln.
Ekonomiskt resultat
Budgeterat resultat för år 2020 uppgår
till +16,6 mkr. För de två nästkommande
åren är de planerade resultatöverskotten
+14,9 mkr och +22,0 mkr.
Enligt kommunens tidigare resultatmål
ska det finansiella överskottet uppgå till
ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter
under en rullande treårsperiod.

Riktat statsbidrag för likvärdig skola
Regeringen har också lämnat förslag om
ytterligare satsning på det riktade statsbidraget, likvärdig skola, som ökar från
3,5 miljarder kronor till 4,9 miljarder
kronor till 2020 jämfört med 2019. Även
en vidare satsning för 2021 om ytterligare 1,3 miljarder kronor för att då
uppgå till 6,2 miljarder kronor. För 2019
uppgick bidraget till Laholm på cirka
10,4 mkr. För 2020 beräknas Laholm
kunna erhålla cirka 14,6 mkr. Detta bidrag är således inte med i matrisen nedan
då det är ett riktat statsbidrag.

Som framgår av nedanstående grafik
förefaller det i nuläget inte som om
kommunen under något år under planperioden riktigt uppnår den resultatnivå
som eftersträvas.
I denna kommunplan återgår kommunens finansiella målsättning till att uppgå
till avstämning av ett enskilt år. Tidigare
har det varit 2,0 procent men med tanke
på kommunens tillväxt i befolkningen
samt att skatteunderlaget relativt reduceras ska det finansiella resultatet för 2020
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uppgå till minst 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning
och fastighetsavgifter.

Att kommunen inte uppvisar bättre resultat har sin förklaring i den stora volymkompensation som nämnderna erhållit
inför 2020 om 27,4 mkr. Även lokaltillskotten som uppgår till 15,3 mkr påverkar resultatutvecklingen.

Inför 2021 års budget arbete får de finansiella målen utvärderas på nytt.

Förvaltning av pensionsmedel
Vid föregående årsskifte uppgick det
bokförda värdet av pensionsförvaltningen till 69,3 mkr medan marknadsvärdet var 92,8 mkr.
Från och med bokslutsåret 2019 har
kommunsektorn en ny kommunal bokförings- och redovisningslag att förhålla
sig till. I lagstiftningen ska finansiella
instrument som innehas för att ge finansiell avkastning eller värdestigning
värderas till verkligt värde istället för
anskaffningsvärde. I och med byte av
redovisningsprincip får kommunen justera värdet under 2018 så det är jämförbart med 2019 års värde. Ingående värden har justerats med 23,5 mkr i orealiserat värdeförändring.

Utveckling av kostnader o intäkter
Nedanstående diagram beskriver utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter, inklusive utjämningsbidrag,
fastighetsavgift och generella statsbidrag,
i förhållande till föregående år.

Kommunen måste således framöver resultatföra orealiserade vinster och förluster i bokföringen löpande vilket kommer
påverka kommunens finansnetto och
därmed det finansiella resultatet.
Det pågår nu diskussioner i sektorn att
den nya lagstiftningen gör det svårt att
följa och förstå det finansiella resultatets
utveckling. Verkligt värde ska redovisas
men det ska inte vara en del i balanskravsresultatet, vilket gör det svårförklarat när stora svängningar kan uppstå.

I diagrammet åskådliggörs hur de prognostiserade kostnaderna för 2019 ökar
märkbart mer än intäkterna gör. Från och
med 2020 är intäkterna högre än kostnaderna vilket kan förklaras av resultatförstärkningen samt den förändrade
kostnadsutjämningen.

Fler och fler kommuner frångår nu värdepappersinnehav, dels för att det komplicerar resultatjämförelse över tid samt
jämförelser med andra kommuner. Dessutom kan dessa medel behövas för att
finansiera kommunala investeringar.

Den ekonomiska planen för 2021 och
2022 förutsätter en något lägre årlig ökningstakt för såväl kostnader som intäkter, än vad som varit fallet under de senaste åren.
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Försäljning av värdepapperna kan vara
ett sätt att finansiera kommande års investeringar i kommunen.

andelen relativt stor, 73,3 mkr av 121,1
mkr. För planåren är investeringsvolymen något mer fördelad till den skattefinansierade verksamheten.

Investeringar

Infrastrukturella investeringar
På grund av kommunens kraftiga befolkningstillväxt sker också stora investeringar i infrastrukturella projekt så som
gator, vägar, GC-vägar samt olika utvecklingsprogram för bland annat kusten
och parkeringslösningar med mera.

Sammanställningar
Enligt prognosen för 2019 beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 197,4 mkr
(208,5). För de tre kommande åren föreslås nettoinvesteringarna uppgå till följande för respektive år:
2019
2020
2021
Summa

121,1 mkr
148,0 mkr
129,1 mkr
398,2 mkr

Ett större anslag om 34,0 mkr, som är
kommunens del i finansieringen av Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och
Veinge. Kommunen kommer att få finansiera en tredjedel av perronger, mötesspår och övriga anordningar för att
etablera persontrafik.

398,2 mkr kan jämföras med kommunplan 2019 där perioden 2019-2021 uppgick till 323,5 mkr.

I investeringsplanen finns också medel
om totalt 65,0 mkr upptagna under 2021
och 2022. Dessa medel är inte fullt definierade då inga formella beslut är tagna i
dessa projekt.

Investeringarna kan delas upp i följande
kategorier:
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Exploatering
Övriga verksamheter
Summa

130,0 mkr
32,3 mkr
-30,5 mkr
264,4 mkr
398,2 mkr

Det som är tänkt att inrymmas i anslagen
är ortsutveckling i Knäred och Veinge
för att etablera och utveckla dessa som
kommande stationssamhällen, i anslutning till att Markarydsbanan kommer
igång. Även medel för farlig godsväg
och omledningsväg finns med, trafikssäkerhetslösning på 24:ans östra infart till
Laholm. Gång- och cykelväg mellan
Hasslöv och Östra Karup är också med i
anslaget.

Investeringsvolymen
under
planperioden, med fördelning per kategori
och år, åskådliggörs i följande diagram.

Verksamhetslokaler
Genom att Kommunfastigheter AB svarar för investeringarna i verksamhetsfastigheterna begränsas kommunens investeringsvolym för dessa behov. Samtidigt sker motsvarande investeringar i
bolaget vilket påverkar kommunkoncernen. Bolaget har under 2019 slutfört
byggnationen av ny F-6 skola och idrottshall i Laholm, Glänningeskolan och
ny förskola i Ränneslöv, Vallmons förskola. Den totala investeringsutgiften för

Som diagrammet ovan visar har de avgiftsfinansierade VA- och avfallsverksamheterna haft stor del av investeringarna under 2018 och 2019. Även 2020 är
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dessa projekt beräknas uppgå till ca 305
mkr, de är inte slutredovisade.

uppgår dessa investeringar under 2018
och 2019 till 45,1 mkr.

Under 2019 har olika beställningar gjorts
till Kommunfastigheter.

För investering i ändrad lakvattenhantering på Ahla deponi har det under 2019
upptagits totalt 28,1 mkr. Avsikten är att
skapa intern rening av lakvattnet och
koppla bort avledningen till de kommunala reningsverken. Investeringen kommer inte genomföras under 2019 då
kommunen inte lyckats upphandla någon
entreprenör att utföra lakvattenshanteringen. Dessa medel om 28,1 mkr överflyttas i kommunplanbeslutet 2020 istället för en överflytt i samband med reviderad investeringsbudget 2020.

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Utbyggnad Skottorpskolan
Utbyggnad Glänningesjö förskola
Livsförlängning förskola Blåkulla
Förskolepaviljong Hishult
Ombyggnation av nuvarande Glänningeskolan

Den totala investeringsutgiften för dessa
projekt beräknas uppgå till ca 208 mkr.
VA-verksamheten
Tidigare år har tyngdpunkten inom VAverksamhetens investeringar varit inom
anläggningar med största delen på utbyggnad/ombyggnad av Ängstorps reningsverk. Överföringsledningen mellan
Ängstorp och Skummeslöv är en del i
detta stora projekt. Anläggningarna
samägs med Båstads kommun, där varje
kommun finansierar 50 procent av investeringarna. Båda har nu slutförts under
2019.

Exploateringsverksamhet
Planerad exploateringsverksamhet avser
i huvudsak exploateringar av Mellby
industriområden. Nyby industriområde är
färdigutbyggt under 2019. Bostadexploateringarna under perioden avser främst
utbyggnad av Östra Nybys bostadsområde Haga bostadsområde i östra Skotttorp.
Investeringsramar
Nämnderna erhåller investeringsramar
som företrädesvis är avsedda för investeringar i utrustning och inventarier.
Inom dessa ramar medges nämnderna att
disponera medlen efter egna prioriteringar. Samtidigt uppmanas nämnderna
att inom dessa ramar avsätta medel för
oförutsedda investeringsbehov som kan
uppkomma under året.

Den totala bruttokostnaden för utbyggnaden av Ängstorp och överföringsledningen beräknas uppgå till 144,5 mkr
varav Laholms kommun svarar för 72,2
mkr.
I budgeten 2020 och planåren övergår
tyngdpunkten till investeringar i ledningsnät och utbyte av befintliga ledningar. Även mindre åtgärder i Skottorps
vattenverk planeras.

Kommunkoncernens investeringar
Som tidigare beskrivits, är kommunens
planerade investeringsverksamhet omfattande under de närmaste åren. För att få
en samlad bild över hela kommunkoncernens investeringsbehov bör även
bolagens planering innefattas. Följande
diagram beskriver kommunens investeringsplan samt bolagens investeringar, i
nybyggnationer och större ombyggnationer, enligt de av respektive bolag beslutade verksamhetsplanerna.

Utöver ovan redovisade investeringsprojekt består investeringsbudgeten för VAverksamheten av ett antal ramanslag för
olika verksamhetsgrenar.
Avfallsverksamheten
Under 2018 och 2019 har stora delar av
investeringarna förekommit kring utbyte
av kärl till nytt insamlingssystem. Totalt
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inte i nuläget finnas behov av upplåning
under perioden.
Investeringsplanen kan också finansieras
via att kommunen säljer värdepappersinnehavet som för närvarande upp går till
cirka 105 mkr. Dels har en ny lagstiftning införts vilket medför att papperna
ska redovisas till verkligt värde. Verkligt
värde av värdepapperna får inte vara med
i balanskravsresultatet både vid uppgång
som nedgång vilket medför att stora fluktuationer kan uppstå under åren. Allt fler
kommuner går ifrån värdepapper utifrån
att dessa medel behövs för att finansiera
utbyggnad och infrastruktur som är
kopplad till befolkningstillväxten.

Enligt nuvarande planering uppgår de
totala investeringarna i kommunkoncernen under åren 2020 – 2022 till hela
1 489 mkr.
Resultatbudget
Resultatbudgeten för 2020 samt planen
för 2021 och 2022 bygger på föreliggande budgetförslag samt planerade inkomst- och kostnadsförändringar under
de två nästföljande åren.

Genom detta tillskott av något av ovan
förslag bedöms det i nuläget inte finnas
behov av upplåning under perioden.
Både att lösa reversen samt sälja värdepapper kräver ytterligare politiska beslut.
Någon ram för extern upplåning till
kommunen finns således inte med i detta
beslut för kommunplan 2020.

Finansieringsbudget
Finansieringsbudgeten visar hur nettoinvesteringen ska finansieras under året
samt hur årets drift- och investeringsverksamhet påverkar kommunens finansiella reserver i form av likvida medel.

Balansbudget
Balansbudgeten beskriver kommunens
finansiella ställning den 31 december för
varje år under planperioden. Bland annat
kan det egna kapitalets förändring utläsas
av balansbudgeten.

Kommunen har för närvarande inte några
lån. Till följd av den omfattande investeringsvolymen krävs det emellertid tillskott av medel utöver de som tillförs från
den löpande verksamheten.

Följande grafik visar soliditeten i procent, dvs relationen skulder och eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. Denna blir ungefär oförändrad
under hela perioden. Däremot ökar soliditeten successivt under perioden om
man inkluderar samtliga pensionsförpliktelser.

För att finansiera investeringsplanen
finns det ett par olika alternativ.
Att detta sker genom att Kommunfastigheter AB återbetalar reversen
som motsvarar första köpet av fastigheter
2017 till ett värde om cirka 187 mkr av
de av kommunen utlånade medlen till
bolaget. Under 2019 löstes revers nummer ett in från förvärven 2015 om 155,0
mkr. Bolaget kommer då att få öka sin
externa upplåning i motsvarande omfattning. Genom detta tillskott bedöms det
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Detta är för övrigt ett förhållande som
finns i hela kommunsektorn i Sverige.
Även förhållandet att befolkningsökningen inte är jämnt fördelad över
åldrarna utan är proportionellt betydligt
högre bland barn och ungdomar delar
kommunen med många andra kommuner.

Sammanfattande finansiell analys
I det nu föreliggande förslaget till budget
för 2020 uppnås enligt kommunens finansiella målsättning ett tillfredställande
finansiellt resultat.
Resultatmålet justeras för 2020 för att
uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter,
utjämningsbidrag, generella statsbidrag
och fastighetsavgift.

Även lokalkostnaderna kommer under de
närmaste åren att öka avsevärt till följd
av nybyggnationer men även underhåll
av befintliga byggnader och anläggningar. I budgeten och planen har det avsatts
tillskott får sådana kostnader. Sannolikt
kommer dock kostnadsökningarna att
fortsätta även åren därefter vilket medför
att en allt större andel av det ekonomiska
utrymmet måste tas i anspråk för hyreskostnader eller ränte- och avskrivningskostnader.

Kommunen har sedan 2017 haft ett resultatmål att resultatet ska uppgå till 2,0
procent över en rullande treårsperiod och
att det inte får understiga 1,0 procent
under ett enskilt år.
Överskottet uppgår till 16,6 mkr eller 1,1
procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag, generella statsbidrag och fastighetsavgift. Trots att nivån understiger
vad som krävs över tiden enligt den tidigare målsättningen anses detta resultat
som en godtagbar budgetmässig nivå då
det överstiger 1,0 procent.

Enligt budgeten ökar nämndernas kostnader med 2,2 procent i förhållande till
prognosen för innevarande år. Detta är
ett lägre ökningstal än under senaste
åren, delvis på grund av effektiviseringsåtgärderna i rambeslutet.

Anledningen är att kommunens nu
snabbt stigande befolkning kortsiktigt
förbrukar mer resurser av kommunal
servicen än vad skattekollektivet och
utjämningen genererar.

Då ledningsutskottet inte lagt ut lönekompensation för 2020 i förslaget behöver ingen hänsyn tas till det i jämförelsen. Efter en exkludering av personalomkostnadspålägget och prisökningar
som nämnderna erhållit budgetmässig
kompensation för uppgår kostnadsökningen till cirka 1,6 procent.

Den starka befolkningsökningen medför
högre intäkter men samtidigt ökar behoven av kommunala tjänster, med stora
kostnadsökningar till följd, samtidigt
som inkomsterna minskar till följd av en
sämre konjunktur.

22

Hade lönekompensationen om 26,1 mkr
som finns med i budgetförslaget varit
utfördelad i detta beslut skulle kostnadsökningen uppgå till cirka 3,7 procent.
Huvudproblemet är ändå att skatteunderlagstillväxten inte motsvaras av de tillkommande behoven som uppstår genom
en ökad efterfrågan på kommunala tjänster, utvidgade skyldigheter för kommunen, volymökningar inom förskola, skola
och äldre- och handikappomsorg samt
nödvändig infrastrukturutbyggnad. Detta
särskilt som prognoserna visar på en
svagare tillväxt och därmed sämre utveckling av skatteunderlaget under de
närmaste åren.
Den sammantagna konsekvensen är att
kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna.
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God ekonomisk hushållning
Allmänt
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Enligt dessa ska kommunens ekonomiska planering präglas av långsiktig
god ekonomisk hushållning som ytterst
syftar till att varje generation själv måste
bära kostnaderna för den service som
den konsumerar.

För att uppnå ett överskott motsvarande
1,0 procent krävs det ett resultat på ca 15
mkr.
Resultaten under den senaste treårsperioden samt prognosen 2019 uppgår till
följande. 2016, 2,4 procent, 2017, 2,2
procent, 2018, 1,8 procent och
0,4procent för innevarande prognos.

Verksamheternas mål och krav på ambitionshöjningar måste underordnas de
samlade ekonomiska förutsättningarna.
Detta kräver omprövningar och prioriteringar för att möjliggöra omfördelningar
av resurser mellan verksamheter.

Genomsnittet av utfallet 2018, prognosen för 2019 och budgeterat resultat
för 2020 uppgår till 1,1 procent.
Ur ett långsiktigt perspektiv krävs dock
starkare resultat för att klara en allt större
del av självfinansieringen av investeringar.

Kommunens budget innehåller finansiella mål och mål för verksamheten som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp och utvärderas i delårsrapporten och årsredovisningen.

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera
ny- och reinvesteringar och kommunens
pensionsåtaganden. Dessutom utgör det
en beredskap för oförutsedda kostnader.

Finansiella mål
Med hjälp av de finansiella målen kan
det avgöras om kommunens finansiella
ställning utvecklas på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning
och en balanserad ekonomisk utveckling.
Målen blir samtidigt styrande för vad
kommunen långsiktigt vill uppnå ifråga
om förmögenhetsutveckling, vad den
löpande verksamheten kan kosta och
vilka resultatnivåer som krävs. Därmed
ges samtidigt verksamheterna stabila
ekonomiska förutsättningar för sin planering.

Soliditet
Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, ska för varje
enskilt år öka.
Soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett vedertaget mått för att beskriva långsiktig
betalningsstyrka. Ju högre soliditet en
kommun har desto större är det finansiella handlingsutrymmet.

Budgeten för 2020 innehåller följande
två finansiella mål:

Soliditeten, inklusive pensionsförpliktelserna uppgick 2018 till 28,7 procent.
Detta kan jämföras med det vägda genomsnittet för landets kommuner som
var 26,0 procent. Som beskrivits i tidigare avsnitt planeras soliditeten för 2020
uppgå till 32,0 procent.

Resultat
Kommunens resultat ska uppgå till
minst 1,0 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag, utjämning och
fastighetsavgifter under 2020.
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Gemensamma resultatmål och nyckeltal 2020-2023
Så styrs Laholms kommun
Kommunens grunduppdrag, att tillhandahålla
service och välfärdstjänster samt att utveckla
den geografiska orten, är den största delen av
kommunens verksamhet. Behoven ska styra
planeringen och målen ska i största möjliga
mån ha ett invånar- och användarperspektiv.
Kvaliteten inom nämndernas ansvarsområde
styrs genom att respektive nämnd beslutar om
accepterad kvalitetsnivå i nyckeltal för service
och tjänster. Dialog med invånare och användare är en viktig del i styrning och ledning.
Kvalitetsstyrningen syftar till att säkerställa
kvalitet utifrån invånarnas och användarnas
behov. Respektive nämnd beslutar om kvalitetsnivåer för verksamheten i samband med
internbudgeten.

högre studier och Fler företagsetableringar
och fler människor i arbete
• Fler företagsetableringar och fler människor i arbete och Trygghet och folkhälsa
med resultatmålet Folkhälsan förbättras
och tryggheten ökar i kommunen
Målområdena och de gemensamma resultatmålen gäller i fyra år. Inom målområdena arbetar verksamheterna tvärs över organisationsgränserna med kommunens gemensamma
processer. Nämnderna samarbetar genom att
peka ut effekter kopplade till målen i sina respektive nämndsplaner. Exempel på en effekt
inom målområde Barn och unga är tidigt identifiera riskgrupper för att tidigt kunna sätta in
stödinsatser för till barnen.

Om det finns stora eller för nämnden viktiga
brister kan de lyftas till resultatmål, antingen
som nämndens egna mål eller som gemensamma. Kommunens gemensamma resultatmål är beslutade av fullmäktige i fyra målområden som nämnderna samverkar kring.
När kommunens verksamheter utvecklas prioriteras insatserna utifrån i första hand lagkrav, i andra hand basbehov och i tredje hand
ambitioner. Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande där Laholms kommuns bästa är
överordnat de olika nämndernas ambitioner.

Laholms kommun har
Agenda 2030 – de globala målen för hållbar
utveckling – som utgångspunkt för att på ett
konkret sätt arbeta i
riktning mot visionen
och därmed också låta
hållbar utveckling genomsyra all verksamhet. Målområdena genomsyras av de tre hållbarhetsperspektiven
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
I styrningen läggs även ett särskilt fokus läggs
på barnrättsperspektivet samt digitaliseringsperspektivet. Till varje målområde i kommunplanen redogörs för kopplingar mellan kommunens målområden och de 17 globala målen.

Vision, mål- och resultatstyrning
Kommunfullmäktiges vision anger färdriktningen och är grunden för kommunens utveckling, mål och ständiga förbättringar.
Det finns fyra målområden:
• Barn och unga med resultatmålet Barn och
ungas psykiska hälsa ska förbättra
• Samhällsplanering med resultatmålet Det
är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm
• Utbildning, näringsliv och företagsamhet
med resultatmålen Fler är behöriga till
gymnasiet och har förutsättningar för
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Vision 2040
I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid.
Här förenas livskvalitet och tillväxt för en
hållbar utveckling.

med målområdena och de gemensamma resultatmålen.
Det finns ett eller ett par gemensamma resultatmål knutna till varje målområde. De gemensamma resultatmålen gäller under flera
år.

Laholms kommuns befolkningsmål är 30 000
invånare år 2040.
Bakgrund
Kommunens vision beskriver ett önskvärt
framtida tillstånd för Laholm. Visionen är styrande för kommunens utveckling tillsammans

Hållbar utveckling
Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna och besökarna trivs. Laholm ska
också vara en kommun som attraherar nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga

för Laholms framtid. Laholm ska prioritera
utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett
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ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
sätt.

med invånare och inflyttare, investerare och
besökare blir ett sätt att utveckla kommunen
mot hållbar tillväxt.

I Laholm ska kulturen och fritiden vara drivkrafter för tillväxt, demokrati och samhällsutveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara delaktiga och ta ansvar
för kommunens utveckling. Laholm ska vara
en välkomnande kommun som aktivt arbetar
med integration.

Våra främsta framgångsfaktorer
• Goda möjligheter till hållbar infrastruktur
• Ett varierat och attraktivt utbud av bostäder
• Kommunal service av hög kvalitet
• Höga kultur-, natur- och rekreationsvärden
• Stark företagaranda och starkt näringslivsklimat.
• Laholms kommun är en attraktiv arbetsgivare

Hållbar tillväxt
Utveckling är en förändringsprocess som kräver val och beslut. Förändringsprocessen behöver också präglas av omtanke, uthållighet
och hållbarhet. Laholms tillväxt ska bidra till
att kommunen utvecklas positivt, att vi kan
behålla en god livskvalitet och en god miljö.
Vi vill att fler människor och företag bidrar till
en långsiktigt trygg välfärd, bra service, ökat
kulturliv och mångfald. En positiv utveckling
och tillväxt ger en positiv framtidstro och
stolta invånare.

För en god utveckling ska den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten alltid
beaktas i samband med prioriteringar och
ställningstaganden. Särskild fokus riktas åt att
skapa jämlika möjligheter för alla invånare i
Laholms kommun.
Invånare/Inflyttare - Boendemiljö
Utifrån ett boendemiljöperspektiv finns starka
sammankopplingar mellan alla framgångsfaktorer. Forskning och regionala undersökningar visar att några av de tydligaste anledningarna till flytt avseende boendemiljö som
kan påvisas är: sociala orsaker, arbete, natursköna omgivningar, kommunikationer, rekreation, vattennära, lugnt område och utbildningsmöjligheter. Trenden visar att betydelsen av närheten till arbetsplatsen blir allt
mindre till fördel för valet av boendemiljö utifrån andra aspekter. Närheten till hav, strand
och vatten är en av de starkaste och mest profilerande delarna av Laholms kommuns erbjudande vad gäller boendemiljö.

Tillväxt bidrar till
•
Ökat skatteunderlag
•
Högre medelinkomst
•
Växande näringsliv
•
Växande arbetsmarknad
•
Stolta invånare
Kommunen har ett bra utgångsläge för hållbar
tillväxt. Men för att bli en än mer intressant
kommun för boende, inflyttare, investerare
och besökare behöver de goda förutsättningarna förstärkas och utvecklas ytterligare. I
vårt tillväxtarbete är vi beroende av en rad
andra medaktörer, offentliga och privata. Därför är dialog och samverkan med andra aktörer viktiga utgångspunkter.

Investerare - Etableringsort
Tillgång till marknad, kompetensförsörjning
och byggklar mark är grundläggande faktorer
för etableringar och investeringar. För företagsledare är idag livsmiljöperspektiv i kombination med bra och snabba kommunikationer viktiga i valet av etableringsort.

Framgångsfaktorer för hållbar tillväxt
Våra framgångsfaktorer för tillväxt finns
inom områden där Laholms kommun erbjuder
mervärden eller områden där vi behöver förbättra oss för att motsvara dagens och framtidens förväntningar. Framgångsfaktorerna har
stor betydelse för Laholms kommun som boendemiljö, etableringsort och besöksmål. Att
jobba med framgångsfaktorerna tillsammans
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Målområden 2020-2023
Samtliga målområden utgår från hållbar utveckling och tillväxt då det i visionen finns en
tydlig riktning mot detta.

Besökare - Besöksmål
Höga kultur-, natur- och rekreationsvärden är
den grundläggande framgångsfaktorn avseende kommunen som besöksmål. Precis som
för de andra målgrupperna samspelar alla
framgångsfaktorerna. Bra kommunikationer
är naturligtvis mycket betydelsefullt för att
vara tillgänglig för marknaden. Eftersom småskaligheten i branschen är stor blir också utbildning och kompetens en viktig framgångsfaktor i att utveckla kommunen som besöksmål.

Nämnderna lyfter fram ett antal effekter ur
ekonomiskt, socialt, och miljömässigt hållbarhetsperspektiv i sina nämndsplaner som
verksamheterna behöver arbeta med för att det
gemensamma resultatmålet ska uppnås. Även
barnrättsperspektivet och digitalisering finns
med som perspektiv till målområdet i
nämndsplanerna. Effekterna följs upp i nämnderna med hjälp av nyckeltal.

Är Laholms kommun på rätt väg mot
visionen?
För att se om vi förflyttar oss i rätt riktning
mot resultatmålet görs utvärdering av förändringar/förbättringar i verksamheterna tre
gånger per år. Nämnderna följer upp vad som
görs inom respektive målområden och vilka
förväntade effekter man ser.

I analysen ingår även de nyckeltal som nämnderna har angett i sina nämndsplaner. Från
dessa nyckeltal har fullmäktige valt ett antal
som tillsammans med verksamheternas gemensamma analyser ska kunna ge en bild av
måluppfyllelse ur ett helhetsperspektiv. Några
av nyckeltalen är hämtade från Koladas1
nyckeltalssamling för de globala målen för
hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen utvärderar sedan varje
målområde ur ett helhetsperspektiv. En kvalitativ analys görs av om Laholms kommun är
på rätt väg mot målet.

1

Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.we

28

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

Gemensamt resultatmål för 2020-2023
Barn och ungdomars psykiska hälsa förbättras

Målet följs upp genom en kvalitativ analys av det som görs i verksamheterna i syfte att nå effekter
i målområdet samt med nyckeltal.
Nyckeltal

Källa

Senaste
värdet

Agenda 2030

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

SCB

44
(2017)

-

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

Hälsosamtal
förskoleklass

91,8
(2018)

-

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

V-klass

*

-

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

Kolada
(N02904)

9,2
(2017)

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

Kolada
(U33461)

85
(2019)

-

Ej återaktualiserade 13-20 efter avslutad insats (%)

Kolada
(U33400)

82
(2019)

-

Mål 1 Ingen fattigdom

*) Verksamheterna arbetar med att hitta en lösning på att kunna hämta statistiken från systemet V-klass.
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Målområde Samhällsplanering
En väl fungerande samhällsplanering utgör grunden för att nå framgång
inom alla målområden. I Laholm ska samhällsplaneringen bygga på
hållbar tillväxt för en levande landsbygd, en stadskärna för boende,
handel och mötesplatser samt en utveckling av kustområdet. Vi ska
erbjuda attraktiva och varierande boendeformer samt inbjudande och
trygga offentliga miljöer. Vi ser samhällsplanering som ett viktigt
verktyg i arbetet med att öka invånarnas, näringslivets och den
kommunala verksamhetens förmåga att bidra till ett hållbart samhälle.
Planeringen ska vara inkluderande, rättvis och effektiv.

Gemensamt resultatmål för 2020-2023
Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm

Målet följs upp genom en kvalitativ analys av det som görs i verksamheterna i syfte att nå effekter
i målområdet samt med nyckeltal.
Nyckeltal

Vad tycker invånarna om inflytandet i sin kommun?
Påverkan
Antal tillskapade bostäder/lägenheter per år

Källa

Senaste
värdet

Agenda 2030

Kolada
(N00410)

39
(2017)

-

SCB

-

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

Kolada
(U11402)

110
(2018)
44
(2019)

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

Kolada
(N07923)

34
(2017)

-

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

Kolada
(N07926)

24
(2017)

-

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

Kolada
(N07907)

22,1
(2018)

-

Mål 11 Hållbara städer och
samhällen

*) Värdet i Kolada för 2017 stämmer inte. Vi har 800-900 bostäder som kan byggas med gällande detaljplaner. Räknat på 25 000 invånare ger det
ett värde på 34.
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Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet
Ökad sysselsättning leder till ökad skattekraft och bättre livskvalitet i
kommunen, mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer
dynamisk kommun. Laholms kommun ska erbjuda förskola och skolor
med hög kvalitet som ger goda kunskaper och möjligheter för fortsatt
utveckling. Gymnasie- och vuxenutbildningar ska vara attraktiva och
leda till jobb eller fortsatt utbildning. Näringslivsutvecklingen ska
främjas för fler och växande företag. Entreprenörskap, kunskap och
företagande ska främjas i samverkan mellan kommunen och näringslivet.
Nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen ska
stimuleras.

Gemensamt resultatmål för 2020-2023
Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier

Målet följs upp genom en kvalitativ analys av det som görs i verksamheterna i syfte att nå effekter
i målområdet samt med nyckeltal.
Nyckeltal

Källa

Senaste
värdet

Agenda 2030

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat
alla delprov för ämnesproven svenska och svenska som
andra språk, kommunala skolor, andel (%)

Kolada
(N15452)

65
(2018)

-

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

Kolada
(N15436)

75
(2019)

-

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,
andel (%)

Kolada
(N17461)

76,6
(2018)

Mål 4 God utbildning till
alla

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

Kolada
(N18409)

35
(2018)

Mål 4 God utbildning till
alla

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

Kolada
(N02906)

8,8
(2017)

Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
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Gemensamt resultatmål för 2020-2023
Fler företagsetableringar och fler människor i arbete.

Målet följs upp genom en kvalitativ analys av det som görs i verksamheterna i syfte att nå effekter
i målområdet samt med nyckeltal.
Nyckeltal

Källa

Senaste
värdet

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt,
NKI

Kolada
(U07451)

68
(2018)

Mål 9 Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

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

Kolada
(N00973)

35
(2018)

Mål 10 Minskad
ojämlikhet

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta, andel (%)
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av befolkningen

Kolada
(U40455)

34
(2018)

Kolada
(N31816)

0,9
(2017)

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

Kolada
(U31462)

96
(2019)
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Agenda 2030

-

Mål 1 Ingen fattigdom
-

Målområde Trygghet och folkhälsa
Vi ska arbeta för att vara en kommun som ger invånarna goda
förutsättningar för trygghet och säkerhet och vi ska fortsätta utveckla
god samverkan med övriga samhällsaktörer. Alla i kommunen har rätt
till god och jämlik hälsa. Kommunen ska skapa förutsättningar i
samhället för befolkningen att behålla eller förbättra sin hälsa. Vi ska
arbeta för att minska utanförskapet samt förbättra möjligheterna för alla
att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi ska främja och stärka den
enskildes möjligheter och förmåga att leva ett självständigt liv genom
medskapande och valmöjlighet samt med en utveckling av
välfärdsteknologi.

Gemensamt resultatmål för 2020-2023
Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen

Målet följs upp genom en kvalitativ analys av det som görs i verksamheterna i syfte att nå effekter
i målområdet samt med nyckeltal.
Nyckeltal

Källa

Senaste
värdet

Agenda 2030

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

Manuellt

87,6
(2018)

-

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

Manuellt

80,3
(2018)

-

Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5, positiva svar,
andel (%)

Kolada
(N15557)

87,4
(2018)

-

Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9, positiva svar,
andel (%)

Kolada
(N15533)

79,6
(2018)

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

Kolada
(U01439)

15
(2018)

-

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+,
ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
Kvinnor

Kolada
(U35409)

88
(2019)

-

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+,
ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Män

Kolada
(U35409)

80
(2019)

-
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Mål 4 God utbildning till
alla

Uppdrag från KS och KF
Sammanställning av uppdrag från KS och KF
Nedan följer en sammanställning av strategiskt viktiga verksamhetsutvecklingsuppdrag från
KS och KF.
Uppdrag

Digitalisering:
organisationsmodell och
övergripande
strategi

Syfte och förväntad effekt

En organisationsmodell som stödjer digitalisering ur ett
helhetsperspektiv på verksamhetsutveckling som
innehåller IT.

Finansiering/budget

Gäller för

Klart

Investeringsmedel 300 tkr/år

KS och
nämnderna

2022

Med en övergripande digitaliseringsstrategi prioriteras
satsningar utifrån samlade nyttoeffekter samt
invånarnas och användarnas behov.
Syftet med digitalisering är att förbättra och effektivisera
servicen till invånare, användare, företag och besökare.
E-arkiv och beslutsstöd är exempel på pågående
gemensamma utvecklingsinsatser.

Bemanningsenhet

Frigöra tid för chefer så att fokus kan läggas på
kärnverksamheterna genom att lösa bemanning vid
oplanerad frånvaro.

Utredning pågår.
En finansieringsmodell tas fram.

BUN, KS,
SON

2022

Kvalitets- och
innovationspris

Med ett gemensamt kvalitets- och innovationspris
uppmuntras medarbetare till delaktighet och
engagemang för förbättrad kvalitet och måluppfyllelse.
Syftet är att förbättra och effektivisera verksamheterna
för invånare och användare.

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

KS och
nämnderna

2020

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

KS och
nämnderna

Våren
2020

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

BUN och
KUN

2020

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser i ett
första skede.

KS och
nämnderna

2021

Koppling till digitalisering och personalstipendiet.
Översyn av
kommunikationsvägar i
kommunen

Förslag på olika förändringsalternativ för allmänhetens
kanaler in till kommunen i syfte att upprätthålla en
effektiv verksamhet samtidigt som kommunen önskar
vara tillgänglig och tillgodose allmänhetens behov.
Koppling till dialog och delaktighet samt digitalisering.

Gemensamt
skolkontor

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

Kvalitetssäkrad
upphandling,
inköp och
leverans

En organisation för effektiv upphandling, inköp och
kvalitetssäkring av inköpta varor och tjänster.
Ökad kompetens i organisationen kring upphandling
och inköp i syfte att öka avtalstroheten.
Förväntade effekter är bättre kvalitet på varor och
tjänster, minskade kostnader och högre rättssäkerhet i
upphandlingsprocessen.
Projekt med koppling är Samordnad varudistribution
som med syftet ”Bättre ekonomisk hushållning, mindre
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miljöpåverkan samt ökad säkerhet på skolor och
förskolor. Minskning av transporter vilket har goda
effekter på miljön och trafiksäkerheten”
Dialog och
delaktighet

Kommungemensamma tydliga processer för demokrati,
dialog och medinflytande, både för invånare och
användare. Önskade effekter är ökat förtroende och att
invånare i större utsträckning upplever att de kan vara
med och påverka kommunens arbete.

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

KS och
nämnderna

2020

Koppling till Översyn kommunikationsvägar in till
kommunen och Digitalisering.
Översyn av
styrdokument

Aktuella styrdokument utifrån fullmäktiges styrning av
nämndernas verksamheter samt utifrån
kommunstyrelsens roll att leda, samordna och ha
uppsikt över nämndernas verksamheter. Översyn
utifrån riktlinjer för styrdokument. Syftet är att styrningen
ska vara enkel och effektiv.

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

KS

2020

ANDTS

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

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

SON och
nämnderna

2020

Översiktsplan

Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030.

Ett uppdrag som
inte kräver
ytterligare
ekonomiska
resurser.

KS och
nämnderna

2023

Ta fram ett nytt arbetssätt för kontinuerlig
översiktsplanering.
Kunskapsuppbyggnad i organisationen kring
översiktsplanering.
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Resultatbudget
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamheternas nettokostnader

Bokslut
2018
369,3
-1 700,8
-35,2

Prognos
2019
332,3
-1 726,7
-45,9

Budget
2020
322,1
-1 747,3
-56,4

Plan
2021
326,9
-1 789,9
-62,8

Plan
2022
330,0
-1 831,5
-68,7

-1 366,7

-1 440,3

-1 481,6

-1 525,8

-1 570,2

1004,1
379,0
11,9
-4,3

1038,0
394,6
16,6
-3,7

1071,9
426,1
3,8
-3,6

1 108,5
433,2
4,0
-5,0

1 151,6
441,8
4,0
-5,2

24,0

5,2

16,6

14,9

22,0

24,0

5,2

16,6

14,9

22,0

Bokslut
2018

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

24,0
35,2
12,8
72,0
-4,0
108,5

5,2
45,9
-0,8
50,3
3,3
113,9

16,6
56,4
8,6
81,6
4,9
-12,6

14,9
62,8
17,6
95,3
15,6
26,7

22,0
68,7
17,8
108,5
10,0
-4,2

176,5

167,5

73,9

137,6

114,3

-204,6
1,9

-197,4

-121,1

-148,0

-129,1

-202,7

-197,4

-121,1

-148,0

-129,1

6,2

5,0

4,0

3,0

3,0

6,2

155,0
160,0

4,0

3,0

3,0

-20,0
41,7
21,7

130,1
21,7
151,8

-43,2
151,8
108,6

-7,4
108,6
101,2

-11,8
101,2
89,4

Skatteintäkter
Statl utjämningsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinär intäkt
Extraordinär kostnader
Årets resultat

Kassaflödesbudget
Mkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justeringar för ej likviditetspåverk. poster
Medel från verksamheten
Ökning/minskning av exploateringstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga.
fordringar och skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggn.tillgångar
Försäljn av materiella anläggn.tillgångar
Investering i finansiella anl.tillgångar
Försäljning av finansiella anl.tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Balansbudget
Bokslut
2018

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 029,5
1 029,5

1 025,0
1 025,0

1 088,7
1 088,7

1 172,9
1 172,9

1 232,3
1 232,3

299,4
34,3
22,9
356,6

158,5
31,0
151,8
341,3

207,5
26,1
108,6
342,2

170,0
10,5
101,2
281,7

172,5
0,5
89,4
262,4

1 386,1

1 366,3

1 430,9

1 454,6

1 494,7

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

912,0

916,0

932,6

947,5

969,5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar

100,7
22,4

109,3
12,0

118,9
10,0

135,5
10,0

152,3
10,0

Skulder
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

0,0
46,7
304,3

0,0
51,7
277,3

0,0
55,7
313,7

0,0
58,7
302,9

0,0
61,7
301,2

474,1
1 386,1

450,3
1 366,3

498,3
1 430,9

507,1
1 454,6

525,2
1 494,7

528,3

483,8

470,0

459,1

447,3

Mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Exploateringsmark
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Summa avsättningar och skulder
Summa skulder och eget kapital
Ansvarsförbindelse
Intjänade pensionsförmåner före 1998

37

Sammandrag- driftbudget
Tkr
Kommunfullmäktige/
Partistöd

Budget 2020
Intäkt
kostnad

Plan 2021
Intäkt

Netto

kostnad

Plan 2022
Intäkt
kostnad

0

2 290

2 290

0

2 290

0

2 290

Kommunstyrelse

25 875

190 595

164 720

25 875

189 680

25 875

189 680

Kultur- och
utvecklingsnämnd

49 540

281 380

231 840

49 540

279 870

49 540

279 870

Miljö- och
byggnadsnämnd

12 950

28 380

15 430

13 135

28 395

13 135

28 395

Barn- och
ungdomsnämnd

67 300

602 050

534 750

67 300

602 170

67 300

598 310

Socialnämnd

90 290

597 350

507 060

90 290

595 490

90 290

595 490

0

1 301

1 301

0

1 301

0

1 301

245 955

1 703 346

1 457 391

246 140

1 699 196

246 140

1 695 336

VA- verksamhet

56 050

56 050

0

58 520

58 520

61 255

61 255

Avfallsverksamhet

35 120

35 120

0

37 245

37 245

37 560

37 560

Summa nämnder

337 125

1 794 516

1 457 391

341 905

1 794 961

344 955

1 794 151

Gemensam verksamhet

-15 000

-47 200

-32 200

-15 000

-5 100

-15 000

37 300

Summa totalt

322 125

1 747 316

1 425 191

326 905

1 789 861

329 955

1 831 451

26 100
1 000
3 000
300

26 100
1 000
3 000
300
1 000
18 400
-67 800
-14 200
0

-15 000

3 300
52 900
1 000
13 000
300
3 000
2 500
24 000
-75 900
-14 200
-15 000

-15 000

6 600
80 300
1 000
28 000
300
3 000
6 300
24 500
-83 500
-14 200
-15 000

-32 200

-15 000

-5 100

-15 000

37 300

Revision
Delsumma

Specifikation gemensam verksamhet
Prisökningskompensation
Löneavtal kompensation
Ökning ferielöneskuld
Volymreserv
KS oförutsedda medel
Försäkringspremier personal
Tillkommande lokalkostnader
Pensionskostn. Exkl PO
Intern kapitalkostnad
Internränta regulator
Interna poster

-15 000

1 000
18 400
-67 800
-14 200
-15 000

Summa

-15 000

-47 200
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Sammandrag- investeringsbudget
Tkr
Kommunstyrelse exkl
Exploatering

Budget 2020
Inkomst
utgift

Plan 2021
Inkomst

Netto

Plan 2022
Inkomst
utgift

utgift

545

41 890

41 345

250

103 400

3 250

73 825

35 570

33 800

-1 770

30 400

17 080

17 150

13 100

Kultur- och
utvecklingsnämnd

0

3 600

3 600

0

6 500

0

9 000

Miljö- och
byggnadsnämnd

0

0

0

0

0

0

0

Barn- och
utbildningsnämnd

0

1 900

1 900

0

4 500

0

7 400

Socialnämnd

0

2 700

2 700

0

2 200

0

2 200

36 115

83 890

47 775

30 650

133 680

20 400

105 525

Vatten- och
avloppsverksamhet

0

43 000

43 000

0

44 000

Avfallsverksamhet

0

30 300

30 300

0

1 000

0

1 000

Summa nämnder

36 115

157 190

121 075

30 650

178 680

20 400

149 525

Kommunstyrelse exploatering

Delsumma
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43 000

Projekt – investeringar
Tkr
Kommunstyrelsen

Budget 2020
Inkomst
Utgift

Plan 2021
Inkomst
Utgift

Plan 2022
Inkomst
Utgift

1 200
3 000
700
500
3 500
2 000

1 000
3 000
700
500
2 500

1 000
3 000
700
500
2 000

800
500
2 000
15 590
4 500
1 000
1 000
100
1 000

800
500
2 000
13 000
10 500
1 000
1 000
100

Övriga investeringar KS
Övrigt digitaliseringsarbete
IT-investeringar
Inventarier kök
Fordonsorganisation
Serverplattform
Kopieringsmaskin
Åtgärder tätorter
Upprustning lekplatser
Utveckling kustområdet
Investeringsram anläggning
Utbyggnad GC-vägar
Centrumbildn Skummeslöv
Offentlig belysning
skyltar
Resecentrum
Parkering Siloetten
Brygga Mellbystrand
Gatuåterställning
Ortsutveckl Knäred/Veinge
Markarydsbanan
Större infrastrukturinvesteringar

Delsumma

545

Delsumma

250

3 000

3 000
1 300
32 500
30 000

1 500

250

800
500
2 000
16 000
1 000
100

3 000

500
5 000
3 000
2 500
35 000

545

41 890

250

103 400

3 250

73 825

29 700
5 870

2 000
23 700
7 000

22 950
7 450

2 000
3 630
11 150

9 700
7 450

2 000
450
6 750

Kommunstyrelsenexploateringsverksamhet

Markförvärv
Exploatering industriområden
Exploatering bostäder
Räddningstjänsten
Fordon Räddningstjänsten
Släck- och räddningsutrustning

225

1 000
100
35 570

33 800

0
300
30 400

17 080

3 500
400
17 150

13 100

Kommunstyrelsen- VA-verksamhet

Vattenproduktion
Ombyggnad Skottorps vattenverk
Avloppsrening
Utbyggnad Ängstorp
Huvudledningar
Överföringsledning Hedhuset-Ängstorp
Exploatering bostäder
Exploatering industri
Förnyelse av befintliga ledningar
Utbyggnad dagvatten
Delsumma

7 000
6 000
5 750
750
7 400
100
2 000
2 000
7 000
5 000
0

43 000

40

0

3 000
7 000
4 000

4 000

13 900
100
2 000
2 000
7 000
5 000

15 900
100
2 000
2 000
10 000
5 000

44 000

4 000

0

43 000

Budget 2020
Tkr
Inkomst
Utgift
Kommunstyrelsen- Avfallsverksamhet

Passersystem
Underjordsbehållare/avfallsskåp
Komplettering Ahla avfallsanläggning
Lakvattenshantering

Plan 2022
Inkomst
Utgift

500
500

500
500

350
700
1 150
28 100

Delsumma
Summa

Plan 2021
Inkomst
Utgift

0

30 300

0

1 000

0

1 000

36 115

148 990

30 650

165 480

20 400

130 925

Kultur- och utvecklingsnämnd

Investeringsram KUN
Omläggning Glänninge konstgräs
Bokhyllor med belysning, Stadsbibliotek
Gymnasiet NPF-enhet
Säkerhetsuppdatering Teckningsmuseet
Ombyggnad Arbetsmarknads lokaler
Bokbuss

2 000

2 000
3 000
1 500

500
600
500

2 000

7 000

Summa

0

3 600

0

6 500

0

9 000

Miljö- och byggnadsnämnd

0

0

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

0

0

Barn- och ungdomsnämnd

Investeringsram enligt plan
Glänningesjö förrskola tillbyggnad
Skottorps skola och förskola, om och tillbyggnad

1 400
500

Summa

1 900

0

1 400
500
2 600
0

4 500

1 400
6 000
0

7 400

Socialnämnd

Investeringsram
Arbetsmiljö/hjälpmedel
Treserva IT-system
Summa

Totalt
Netto

1 600
600
500

1 600
600

1 600
600

0

2 700

0

2 200

0

2 200

36 115

157 190

30 650

178 680

20 400

149 525

121 075
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148 030

129 125

Specifikation exploateringsbudget

Exploateringsområde industri
Nyby industriområde etapp 1
Veinge industriområde, etapp 1
Mellby industriområde etapp 1
Mellby industriområde etapp 2
Mellby industriområde etapp 3
Handelsplats Ängstorp
Summa exploatering industri
Netto exploatering industri

Exploateringsområde bostäder
Ysby bostadsområde
Veinge Öster bostadsområde
Veinge Äringsvägen
Östra Nyby etapp 1
Haga bostadsområde
Våxtorp öster
Mellbystrands centrum
Summa exploatering bostäder
Netto exploatering bostäder

Budget 2020
Inkomst
Utgift

Plan 2021
Inkomst
Utgift

Plan 2022
Inkomst
Utgift

-7500
-200
-2000
-5000
-5000
-10000

800
0
0
15 500
3 500
3 900

-7500
-200
-2000
-5000
-6250
-2000

630
0
0
1 500
1 500
0

-7 500
-200
-2 000
0
0
0

450
0
0
0
0
0

-29 700

23 700
-6 000

-22 950

3 630
-19 320

-9 700

450
-9 250

Budget 2020
Inkomst
Utgift

Plan 2021
Inkomst
Utgift

Plan 2022
Inkomst
Utgift

-150
-300
-120
-5000
0
-300
0

0
0
0
5500
1000
0
500

-150
0
0
-7000
0
-300
0

0
100
50
7500
2000
0
1500

-150
0
0
0
-7000
-300
0

0
0
0
0
4 250
0
2 500

-5 870

7 000
1 130

-7 450

11 150
3 700

-7 450

6 750
-700
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Organisationsöversikt
Mandatfördelning för valperioden
Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Moderata Samlingspartiet (M)
Centerpartiet (C)
Sverigedemokraterna (SD)
Laholmspartiet (LP)
Liberalerna (L)
Kristdemokraterna (KD)
Medborgerlig Samling (MED)
Miljöpartiet de gröna (MP)
Trygghetspartiet (TRP)
Vänsterpartiet (V)

Laholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, krisledningsnämnd och
fem nämnder. Kommunstyrelsen och
fyra av nämnderna har kontor för det
dagliga arbetet.

Summa:

43

8
7
7
7
3
2
2
2
1
1
1
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Kommunfullmäktige

som fullmäktige har bestämt samt den lagstiftning som gäller för verksamheten.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande församling. Fullmäktige beslutar
i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen, främst
mål och riktlinjer för verksamheten, budget,
skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
nämndernas organisation och verksamhetsformer samt ansvarsfrihet för nämnderna.
Förutom beslutsärenden arbetar fullmäktige
med uppföljning av att nämnderna bedriver
sin verksamhet enligt de mål och riktlinjer

Mandatfördelning
Fullmäktige har 41 direktvalda ledamöter
fr.o.m. mandatperioden den 15 oktober
2018. Mandatfördelningen mellan partierna: (S) 8, (M) 7, (C) 7, (SD) 7, (LP) 3,
(L) 2, (KD) 2, (MED) 2, (MP) 1, (V) 1,
(TRP) 1.

Ekonomi, kommunfullmäktige
(Tkr) Skattefinansierad
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader

Budget
2019
2 486
0

Budget
2020
2 290
0

Plan
2021
2 290
0

Plan
2022
2 290
0

2 486

2 290

2 290

2 290

Kommunstyrelsen

visst
fastighetsägaroch
förvaltningsansvar, internservicetjänster, avfallshantering, gatu- och väghållningsfrågor,
park- och naturverksamhet samt näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen är kommunens främsta
verkställande organ ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ska vidare följa frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
har det övergripande personalansvaret.
Det innebär att all personal anställs av styrelsen som ansvarar för övergripande personalfrågor och personalpolicy. Inom ansvarsområdet finns även kommunens markoch planfrågor, vatten- och avloppsverksamhet och samordningen inom kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänsten och är krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsens verksamhet är organiserad på följande sätt:
• Kommunledningskontor med kommunchef, kanslienhet, personalenhet,
ekonomienhet, IT-enhet, kommunikationsenhet, näringslivsenhet, strategienhet och planeringsenhet.
• Servicekontor med enheterna måltid,
kommunikation, drift och transport.
• Räddningstjänst

Kommunstyrelsen ansvarar även för planering av kommunens samlade lokalbehov,
Ekonomi, kommunstyrelsen
(Tkr) Skattefinansieradd
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar

Budget
2019
285 373
120 059
165 314
96 189
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Budget
2020
190 595
25 875
164 720
39 575

Plan
2021
189 680
25 875
163 805
89 830

Plan
2022
189 680
25 875
163 805
66 525

Vatten – och avloppsverksamhet
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar
Avfallsverksamhet
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar

Budget
2019
55 160
55 160
0
52 000

Budget
2020
56 050
56 050
0
43 000

Plan
2021
58 520
58 520
0
44 000

Plan
2022
61 255
61 255
0
43 000

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

37 404
37 404
0
44 112

35 120
35 120
0
30 300

37 245
37 245
0
1 000

37 560
37 560
0
1 000

Kultur- och utvecklingsnämnden

samt fritid ansvara nämnden för besöksfrågor, kulturverksamhet samt att främja
fritidsverksamhet och rekreation i kommunen ur ett folkhälsoperspektiv.

Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde omfattar näringslivs- och
turismutveckling, kultur, fritidsgårdar och
fritidsverksamhet, utbildning, integration
samt arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.

Nämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet,
biblioteksverksamhet,
kulturskola och turistbyrån. Nämnden
ansvarar även för Folkhälsocentrum och
andra anläggningar. Vidare ansvarar
nämnden även för Teckningsmuseet och
Laholms Teater.

Verksamheten är organiserad på följande sätt:
• Gymnasieutbildning
• Vuxenutbildning
• Kulturskola
• Arbetsmarknadsinsatser
• Kultur och turism
• Bibliotek
• Fritid

Nämnden ansvarar för kommunens åtgärder för att förebygga arbetslöshet och
minska verkningarna av arbetslöshet.
Kopplat till uppdragen kring utbildning
och arbetsmarknadsinsatser finns ett samlat vägledningscentrum. Nämnden ansvarar även för mottagning av nyanlända
samt medverkan i etableringsinsatser för
nyanlända som åvilar kommunen samt
samhällsorientering. Nämnden ansvarar
för daglig verksamhet och sysselsättning
för personer som gett rätt till sådan insats
efter beslut i socialnämnden.

Gymnasieutbildning omfattar Osbecksgymnasiet och gymnasieutbildning utanför kommunen samt gymnasiesärskolan.
Verksamheten ansvarar även för gymnasial vuxenutbildning, grundläggande
vuxenutbildning och utbildning i svenska
för invandrare.
Inom områdena turism, kultur, bibliotek
Ekonomi, kultur- och utvecklingsnämnden
(Tkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar

Budget
2019
278 158
49 538
228 620
13 404
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Budget
2020
281 380
49 540
231 840
3 600

Plan
2021
279 870
49 540
230 330
6 500

Plan
2022
279 870
49 540
230 330
9 000

Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för
kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden är även
ansvarig för brandskyddskontrollen av
kommunens egna byggnader och anläggningar. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.
Verksamheten är organiserad på följande
sätt:
• Samhällsbyggnadskontor
• Miljökontor

granskning och antagande. Inom kontoret
hanteras även bygglovsärende enligt planoch bygglagen. Kontoret ansvarar också för
kommunens mätnings-, beräknings- och
kartverksamhet.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med
kommunens fysiska planeringsarbete. Det
så kallade detaljplanearbetet består av utredningar, framtagande av skisser, samråd,

Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar
nämnden för kommunens uppgifter enligt
alkohollagen.

Miljökontoret ansvarar för kommunens
myndighetsutövning enligt miljöbalken
och livsmedelslagen med flera. Viktiga
delar i myndighetsutövningen är tillsyn,
prövning, rådgivning och information och
service till allmänhet och företag.

Ekonomi, miljö- och byggnadsnämnden
(Tkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar

Budget
2019
28 472
13 285
15 187
400

Budget
2020
28 380
12 950
15 430
0

Plan
2021
28 395
13 135
15 260
0

Plan
2022
28 395
13 135
15 260
0

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens uppgifter
omfattar förskoleverksamhet som bedrivs i
form av förskola och pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och fritidshem.

•
•
•
•
•

Verksamheten finns på 18 kommunala
förskolor, pedagogisk omsorg i form av två
familjedaghem och 13 grundskolor med
fritidshem samt grundsärskolan. Verksamheten är organiserad på följande sätt:

Ledning med verksamhetschef och
biträdande verksamhetschef.
Barn- och ungdomskontor med gemensamma funktioner
Enheten för elevhälsa
Enheten för flerspråkighet
Förskolorna och grundskolorna är
uppdelade i tre spår, Veinge, Våxtorp
och Lagaholm

Ekonomi, barn- och ungdomsnämnden
(Tkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar

Budget
2019
572 341
67 302
505 039
13 600
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Budget
2020
602 050
67 300
534 750
1 900

Plan
2021
602 170
67 300
534 870
4 500

Plan
2022
598 310
67 300
531 010
7 400

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens
uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd. Socialtjänsten
arbetar med att ge stöd och omsorg till barn
och unga, vuxna och äldre som bor eller
befinner sig i kommunen. Socialtjänsten har
stort fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten har ett särskilt
ansvar för följande målgrupper: barn och
ungdomar som far illa eller riskerar att fara
illa, personer med missbruks-/ beroendeproblem, personer med psykisk ohälsa, äldre
människor med behov av stöd och omsorg,

personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten är organiserad på följande
sätt:
• Socialchef
• Kvalitets- och utvecklingsenhet (hälsooch sjukvård)
• Socialkontor (myndighetsutövning)
• Resurscentrum (hemtjänst, barn,
unga, vuxna/prevention, funktionsnedsatta)

Ekonomi, socialnämnden
(Tkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Nettoinvesteringar

Budget
2019
588 211
90 293
497 918
8 522

Kommunrevision

Budget
2020
597 350
90 290
507 060
2 700

Plan
2021
595 490
90 290
505 200
2 200

Plan
2022
595 490
90 290
505 200
2 200

Kommunrevisionens främsta syfte är att
ge kommunfullmäktige underlag för sin
prövning och beslut om kommunstyrelsen
och andra nämnder ska beviljas ansvarsfrihet för sin verksamhet.

Kommunrevisionens uppdrag är att granska
och pröva hur beredningar, styrelser,
nämnder samt enskilda förtroendevalda
fullföljer det ansvar som kommunfullmäktige ålagt dem.
Ekonomi, kommunrevisionen
(Tkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader

Budget
2019
1 301
0
1 301
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Budget
2020
1 301
0
1 301

Plan
2021
1 301
0
1 301

Plan
2022
1 301
0
1 301

