
   

 
 
Laholms kommuns vision 2040  
 - målområden och gemensamma resultatmål 2020-2023 
 
Vision 2040 
I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en 

hållbar utveckling. 

 

Laholms kommuns befolkningsmål är 30 000 invånare år 2040. 

 

Bakgrund 
Kommunens vision beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för Laholm. Visionen är styrande 

för kommunens utveckling tillsammans med målområdena och de gemensamma resultat-

målen.  

 

Det finns ett eller ett par gemensamma resultatmål knutna till varje målområde. De gemen-

samma resultatmålen gäller under flera år. Vad som ska uppnås beslutas av kommun-

fullmäktige varje år med hjälp av målsatta nyckeltal. 

 

Framgångsfaktorerna under avsnittet Hållbar tillväxt är framtagna i ett brett dialogarbete som 

gjordes under 2017. 

 

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 ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbart sätt.  

 

I Laholm ska kulturen och fritiden vara drivkrafter för tillväxt, demokrati och samhälls-

utveckling. 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. 

 

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. 

  

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.  

  

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 

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

hållbar tillväxt. 

 

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 

 

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 framgångs-

faktorer. 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 betydelsefull 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. 

 

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. 

 

Besökare - Besöksmål 

Höga kultur-, natur- och rekreationsvärden är den grundläggande framgångsfaktorn avseende 

kommunen som besöksmål. Precis som för de andra målgrupperna samspelar alla framgångs-

faktorerna. 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. 

 

 

  



   

Målområden 
Samtliga målområden utgår från hållbar utveckling och tillväxt då det i visionen finns en 

tydlig riktning mot detta.  

 

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 före-

ningsliv. 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: 

• Barn och ungas psykiska hälsa ökar 

 

Samhällsplanering 
En väl fungerande samhällsplanering utgör grunden för att nå framgång inom alla mål-

områden. 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: 

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

  

Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
Ökad sysselsättning leder till ökad skattekraft och bättre livskvalitet i kommunen, mer arbets-

kraft 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. 

 
Gemensamma resultatmål:  

• Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar till högre studier  

• Fler företagsetableringar och fler människor i arbete  

  
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 med-

skapande och valmöjlighet samt med en utveckling av välfärdsteknologi. 
 

Gemensamt resultatmål 

• Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen 


