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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat om 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt. 
Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet kan i vår mening utvecklas. 
Vi anser att styrningen kan utvecklas genom att kommunstyrelsen fastställer det 
grundläggande syftet med vad näringslivsarbetet ska leda till. Därefter sätter kommunstyrelsen 
de mål som de anser behöver uppnås för att ge den effekten de önskar. 
Tjänstemannaorganisationen lämnas därefter uppdraget att fastställa aktiviteterna som 
behöver genomföras för att målen ska uppnås. En tydligare målstyrning medför även en 
tydligare uppföljning genom att kommunstyrelsen under året har möjlighet att följa hur väl 
arbetet går gentemot målen.  
 
Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsen ges insyn i näringslivsarbetet genom 
näringslivschefens återkommande deltagande vid sammanträdena. 
 
Vi anser dessutom att en ökad samverkan mellan besöksnäring och näringsliv skulle kunna 
leda till en mer gemensam plattform för de frågorna som tangerar varandra. Detta skulle även 
kunna skapa en mer samordnad hållning gentemot företagarna. Vidare bedömer vi att den 
interna samverkan mellan näringslivsenheten och de övriga förvaltningarna skulle kunna 
stärkas avseende näringslivsfrågor. Slutligen vill vi framhålla att strategin för att stödja ett 
växande näringsliv i Laholm bör revideras för att överensstämma med den aktuella 
organisationen avseende kommunens näringslivsfrågor. 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 strategin för att stödja ett växande näringsliv i Laholm stämmer inte överens med 
kommunstyrelsens reglemente avseende organisation och ansvar för kommunens 
näringslivsfrågor, 

 näringslivsenheten har tagit fram verksamhetsplaner med aktivitetsbaserade mål, med 

högsta syfte att höja kommunens näringslivsranking. De aktivitetsbaserade målen följs 

upp varje vecka, 

 näringslivsenhetens kostnader består till största del av personalkostnader till de 

personer som är anställda inom näringslivsenheten, 

 samverkan av näringslivsfrågor sker i viss mån med andra förvaltningar inom 

kommunen, 

 besöksnäring och näringslivsfrågor ligger inte under samma nämnd, vilket i viss mån 

upplevs skapa otydligheter både för tjänstemän och företagare, 

 kommunen erbjuder en företagslots två gånger i månaden för att ge företagare en 

samordnad myndighetsrådgivning, 

 näringslivschefen har medverkat och haft föredragning vid samtliga av 

kommunstyrelsens sammanträden under 2019, samt 

 företag bjuds in till kommunstyrelsens sammanträden för dialog, kommunstyrelsen 

genomför även egna företagsbesök 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 se över målstyrningen avseende kommunens näringslivsarbete, 
 utreda möjliga samordningsvinster med besöksnäringen, samt 
 säkerställa att strategin för att stödja ett växande näringsliv i Laholm stämmer överens 

med kommunstyrelsens reglemente avseende organisation och ansvar för 
kommunens näringslivsfrågor. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunstyrelsen har enligt reglementet1 ansvar för utveckling av allt näringsliv i kommunen 
inklusive ett gott företagsklimat. Kommunen har drygt 3 200 olika bolag och enskilda firmor, 
och varje år startar eller etableras mellan 80 till 120 nya företag.  
 
Utvecklingen och trenden avseende företagsklimatet i kommunen har varit nedåtgående enligt 
SKL:s och Svenskt näringslivs mätningar. Kommunen är den enda i länet som har tappat i 
rankning. För några år sedan rankades kommunen till en av landets bästa kommuner 
avseende företagsklimat för att falla 60 platser och ligger idag på plats 89 i landet, enligt 
Svenskt näringsliv. Det stora raset beror främst på hur företagarna i kommunen upplever 
kommunens arbete. 
 
Kommunstyrelsen lanserade därför med anledning av ovan åtgärder (nedan kallat 
näringslivsåtgärder) i september 2018: ”Åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet”. 
Fram till år 2021 genomförs arbetet i kommunen med att förbättra företagsklimatet i Laholm. 
Näringslivsåtgärderna syftar till att förbättra det lokala företagsklimatet samt förbättra 
förtroendet och öka förståelsen mellan näringslivet och kommunens förtroendevalda och 
tjänstemän.  
 
Det är viktigt med bra kontakter mellan kommun och näringsliv. Mot bakgrund av det samt den 
nya organisationen och att det är flera olika aktörer involverade i näringslivsfrågorna har 
revisorerna beslutat om att genomföra en granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av näringslivsarbetet i Laholms kommun.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
näringslivsarbetet är ändamålsenligt. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:   

 Är ansvarsfördelning och organisering av näringslivsfrågorna inom kommunen 
ändamålsenlig?  

 Bedrivs näringslivsarbetet på ett effektivt sätt, det vill säga vilka resultat uppnås i 
relation till kostnaderna? 

 Sker samverkan med andra aktörer? 
 Säkerställer kommunstyrelsen tillräcklig uppföljning och kontroll av näringslivsarbetet? 

 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier, se bilaga 1 för detaljerad 
information. Granskningen är genomförd februari 2019 - maj 2019. Granskningen avser 
kommunstyrelsen och därmed har vi inte granskat övriga nämnders näringslivsarbete.  
 

 

                                                
1 Reglementet är antaget av KF den 16e december 2014 
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2.4. Revisionskriterier 

 Kommunstyrelsens reglemente  

Reglementet, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014 och reviderat 31 oktober 
2017, anger att kommunstyrelsen ansvarar för utveckling av allt näringsliv i kommunen 
inklusive ett gott företagsklimat. 

 Vision, mål- och resultatstyrning 

Fullmäktige har antagit en vision samt inriktningsmål för kommunens verksamheter. 
Inriktningsmålen är uppdelade i fyra målområden:  
 

 Barn och unga  
 Hållbar tillväxt 
 Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
 Trygg välfärd 

 
Utifrån inriktningsmålen har kommunstyrelsen prioriterat fem mål som nämnderna har 
konkretiserat i fem gemensamma resultatmål. Nämnderna tar därefter fram nämnplaner utifrån 
målen och verksamheterna verksamhetsplaner. 
 
Utifrån kommunens vision ”I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas 
livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling” har kommunfullmäktige fastställt följande 
inriktningsmål som berör kommunens näringslivsarbete: 
 

 Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi 
ska stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen. 

 
För visionen ges motiveringen att Laholm ska ha ett tydligt fokus på utveckling och tillväxt som 
främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. För målområdet Utbildning, näringsliv och företagsamhet har ett 
antal nyckeltal tagits fram för att mäta följsamheten mot målen och visionen. Nyckeltal som 
tangerar näringslivsarbetet är bland annat ”Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv” där index 
mäts av Svenskt näringsliv och SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat (Insikt) där värdet 
hämtas från Kolada. 

 Strategi för att stödja ett växande näringsliv i Laholm 

Strategin, antagen av kommunfullmäktige 27 januari 2015, beskriver hur ett växande näringsliv 
och goda relationer med näringslivet har mycket hög prioritet i Laholms kommun. 
Företagsklimatet ska utvecklas för att stärka befintliga företag och för att underlätta för nya 
etableringar, främst inom växande branscher för att stärka samt komplettera befintligt 
näringsliv i kommunen. Se avsnitt 3.1 för mer information om strategin.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Organisation och styrning 

 Iakttagelser 

Laholms kommun har ett styrdokument för näringslivsarbetet som heter Strategi för att stödja 
ett växande näringsliv i Laholm. Enligt styrdokumentet har samtliga nämnder i uppdrag att i 
sina nämndplaner beskriva hur de bidrar till genomförandet av strategin. Enligt nämndplanen 
ska kommunstyrelsen se till att det finns mark och planer för företagens etableringar eller 
utbyggnad samt att det finns en infrastruktur som stödjer näringslivets utbyggnad och 
verksamhet. 
 
Enligt strategin ska kultur- och utvecklingsnämnden forma och driva kommunens allmänna 
företagsfrämjande arbete samt utveckla mötesplatser och nätverk för och med näringslivet. 
Nämnden ansvarar också för att utveckla samarbetet mellan arbetsliv och utbildning samt 
understödja företagens kompetensförsörjning. Efter att strategin antogs har det skett en 
omorganisation i kommunen, varvid det framgår i kommunstyrelsens reglemente att 
kommunstyrelsen ansvarar för utveckling av allt näringsliv i kommunen inklusive ett gott 
företagsklimat. Det har inte tagits fram en ny strategi i samband med omorganisationen. Vid 
intervju har det framkommit att fördelningen kan upplevas vara otydlig och att samarbetet kan 
utvecklas. Den nuvarande organisationen kan enligt de intervjuade leda till dubbelarbete och 
suboptimering vad gäller extern kommunikation och marknadsföring. Av intervjuerna framkom 
att uppdelningen av näringslivsfrågor och besöksnäringsfrågor även kan upplevas som otydligt 
för företagare. 
 
Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Laholmsbuktens VA-
nämnd ska, enligt strategin, inom sina respektive myndighetsområden se till att det finns 
informativ, tillgänglig, rättssäker, kompetent och snabb hantering av företagens tillstånd och 
ansökningar.  
 
Enligt strategin är en bra infrastruktur grundläggande för näringslivet, varpå kommunen ska 
driva på för att frambringa en snabb utbyggnad av bredband och fiber samt en bra 
mobiltäckning över hela kommunen. Vidare ska näringslivets utveckling ske i ett nära 
samarbete med viktiga aktörer i näringslivet. Här lyfts Region Halland, Högskolan samt Teknik 
och Kompetenscentrum fram som viktiga aktörer. Strategin anger också att man ska använda 
sig av EU:s strukturfonder för att skapa nya miljöer i kommunen som kan stödja innovativa 
företag. Enligt intervju görs inte detta idag. 
 
Enligt strategin ska kommunen, under de närmaste åren, stödja tillväxten i befintliga företag 
genom att öka resurserna. Det framgår inte av strategin vilken typ av resurser som ska tillsättas 
för att stödja tillväxten. Ökningen ska även få fler företag att etablera sin verksamhet i 
kommunen. Ur kommunens budget 2019 går det inte att utläsa vilka kostnader som är 
förknippade med kommunens näringslivsarbete. Av intervjuerna framkom att 
näringslivsenhetens kostnader till största del består av personalkostnader. Ökade resurser har 
inte tillsatts för att bedriva näringslivsarbetet.  
 
I strategin finns de övergripande målen för näringslivsarbetet i Laholms kommun, vilka är: 
 

 Bli bästa kommun på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och därigenom påvisa 
att kommunen har Sveriges bästa service, bemötande och tillgänglighet. 



 
 
 

7 

 Vara bland de tio bästa kommunerna i SKL:s enkät om myndighetsverksamheten, 
Insikt och därigenom visa att kommunen har en myndighetsverksamhet som 
uppskattas av företagen. 

 Besöka minst 100 företag varje år. 
 Sälja minst 50 000 kvm mark för industri och annan verksamhet varje år.  
 Ett nyföretagande som ligger över kommungenomsnittet. 
 Antalet nyetablerade företag i Laholm ska öka. 
 Omsättningen i befintliga företag ska öka.  
 Fler företag ska utnyttja nationella och europeiska utvecklingsmedel. 

Organisation och budget 

Näringslivsenheten ingår i kommunledningskontoret (planeringskontoret), som är underställt 
kommunstyrelsen. 

Näringslivschefen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet i Laholms kommun och 
huvudansvaret för etableringar. Den ena näringslivsutvecklaren ansvarar för 
näringslivsservice, kontakter med lokala företagsorganisationer, event och kommunikation. 
Den andra näringslivsutvecklaren ansvarar för projekt, etableringar och hållbarhetsfrågor. 
Handelsutvecklaren ansvarar för handelsfrågor och landsbygdsutvecklaren ansvarar för 
landsbygdsfrågor. 
 
Av intervjun framkom att näringslivschefen har en strategisk roll och en operativ roll. Den 
strategiska rollen uppges till stor del vara att förmedla de förutsättningar som Laholms kommun 
har för etableringar, samt hur Laholms geografiska läge är fördelaktigt för nya etableringar och 
för befintliga etableringars tillväxt. Näringslivschefen uppger att han ägnar en stor del av sin 
tid till säljarbete och att bemöta presumtiva etableringar i kommunen. 
 
Handelsutvecklarens tjänst är en projektanställning fram till december 2019, delfinansierad av 
Laholms Sparbank, Fastighetsägarna samt Köpmannaföreningen. Enligt uppgift är beslut ännu 
inte fattat om tjänstens eventuella förlängning. I kommunstyrelsens nämndplan för 2019 står 
skrivet att projektet som handelsutvecklaren driver ska utvärderas i samråd med köpmännen 
och näringslivet för att därefter bedöma behovet inför framtiden.  
 
Internbudgeten 2019 för näringslivsenheten är uppdelad enligt följande: 
 

Internbudget 2019 för näringslivsenheten 

Kostnader 

Personalkostnader                                                              3 349 000 

Näringslivsservice                                                                  800 000 

Näringslivsprojekt                                                                   355 000 

Intäkter 
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Handelsutvecklarens delfinansiering                                    - 250 000 

Summa totalt                                                                      4 254 000 

 
I strategin för att stödja ett växande näringsliv i Laholm beskrivs hur kommunservicen och 
företagslotsen ska utvecklas och kvalitetssäkras som ett viktigt led för snabb och säker 
myndighetsrådgivning till företagarna. Två gånger i månaden erbjuder Laholms kommun en 
särskild tid för företagslots, med syfte att underlätta för kommunikationen mellan företagare 
och kommunen Företagslotsen består av tjänstemän från olika myndigheter inom kommunen. 
Metoden med företagslotsen uppges underlätta både för företagarna och tjänstemännen. Det 
finns tillfällen då företagsärenden skulle kunna beröra flera myndigheter, t.ex. när det gäller 
frågor som berör: 
 

 Plan- och bygglov 
 Mark- och utbyggnadsfrågor 
 Miljöbestämmelser 
 Livsmedel 
 Alkohol- och utskänkningstillstånd 
 Brand- och säkerhet 
 Teknik/VA-frågor 

Projektet ”Åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet”  

I september 2018 lanserades nya näringslivsåtgärder för att förbättra det lokala 
företagsklimatet i Laholms kommun. Enligt uppgift gjordes en analys över vilka delar av 
kommunens näringslivsarbete som företagarna upplevde kunde bli bättre inför de nya 
näringslivsåtgärderna. Analysen är inte dokumenterad. Inför analysen kartlades, enligt uppgift, 
alla tillståndsprocesser (bygglov, miljö, livsmedel, servering och brandskydd). Det framkom vid 
intervjuerna att bygglovsprocessen och tillsynsprocessen var delar som upplevdes kunde 
fungera mer ändamålsenligt. Detaljplaner uppfattades dra ut på tiden, det fanns även 
synpunkter gällande kontaktytor för företagsbesök som ansågs behöva utvecklas.  
 
I en tjänsteskrivelse (20 augusti 2018) till kommunstyrelsen beskrivs en handlingsplan för 
projektet med att förbättra företagsklimatet. Syftet med näringslivsåtgärderna och den 
tillhörande handlingsplanen är att öka förståelsen och förbättra förtroendet mellan kommunens 
politiker, tjänstemän och näringslivet. Projektet kommer, enligt skrivelsen, att ge effekt både 
vad gäller nyckeltalen och de beslutade inriktningsmålen. I handlingsplanen beskrivs hur 
återkommande dialog ska ske mellan politiker, tjänstemän och näringslivet genom möten och 
företagsbesök. I handlingsplanen beskrivs de externa kostnaderna enligt följande: 
 

Externa kostnader (2018-2021, inom budget) 

Externa konsulter; utbildning av personal på 
involverade förvaltningar 

300 000 kr 

Resor/studiebesök till andra kommuner (goda 
exempel) 

100 000 kr 
 

 
Handlingsplanen innehåller hur benchmarking, kompetensutveckling, dialogmöten, ledning 
och uppföljning, digitala verktyg samt kommunikation är åtgärder för att förbättra det lokala 
företagsklimatet. Det finns ingen specificerad tidplan för när de olika åtgärderna ska 
genomföras. Vidare framgår det inte vad respektive åtgärd förväntas leda till i form av effekter.  
 
I samband med analysen inför näringslivsåtgärderna identifierades att myndighetsutövningen 
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behövde bli bättre, bland annat verksamheten kring bygglovsprocessen. Samtliga 
tjänstepersoner på samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret samt delar av 
räddningstjänsten deltog därför, enligt uppgift, i utbildning av den så kallade Rättviksmodellen 
i ett första skede. Vid ett andra skede deltog miljö- och byggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens politiker samt tjänstepersoner inom samhällsbyggnad, miljökontoret, 
räddningstjänsten, kultur- och fritid, planeringsenheten, näringslivsverksamheten med flera i 
utbildning av Rättviksmodellen. 

Verksamhetsplaner 

Inom ramen för projektet ”Åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet” har fem 
verksamhetsplaner tagits fram. Verksamhetsplanerna är, enligt intervju, framtagna av 
näringslivschefen. Respektive verksamhetsplan har en särskild inriktning: 
 

 Etablera företag 
 Starta företag 
 Utveckla företag 
 Utveckla företagshandel 
 Landsbygdsutveckling 

 
I varje verksamhetsplan anges målgrupper, målsättningar, samverkanspartners och 
aktiviteter. För verksamhetsplanen som berör etablering av företag är målsättningen att mer 
än 50 000 m² kommunal mark säljs per år, fler än 50 kontakter/besök avseende presumtiva 
företag per år till Laholms kommun och minst fem etableringar per år. Aktiviteterna kopplade 
till etablering av företag i kommunen berör omvärldsbevakning, kontakt med presumtiva 
företag, rådgivning och uppföljning.  
 
Näringslivsenhetens verksamhetsplan för att starta företag har som målsättning att minst 4,9 
företag ska nyregistreras per tusen invånare. Vidare är målsättningen att minst 75 % av de 
nyregistrerade företagen har utvecklats efter tre år. Målsättningen berör även ökning av antalet 
som genomför ”starta eget kurs/entreprenörsskolan”, ökning av antalet individuella 
rådgivningar, ökning av UF/ung drive företag (gymnasiet) samt minst två stycken 
informationsträffar per år. 
 
Målsättningarna i verksamhetsplanen som berör utveckling av företag är att:  
 

 ha som lägst 72 i index i SKL:s insiktsmätning2,  
 ha som mest 17 i ranking i Svenskt Näringslivs mätning,  
 genomföra minst 200 företagsbesök,  
 genomföra minst tre dialogbesök vardera med politiker från kommunstyrelsen 

respektive kultur- och utvecklingsnämnden. 
 ha nätverk med minst fem företag  
 minst 20 företag ska nyttja externa konsulttjänster.  
 minst 200 deltagare per näringslivsevent,  
 näringslivsenheten tillsammans med övriga företagsorganisationer ska skapa 

gemensamma event.  
 

                                                
2 Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för 
gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, 
ideella föreningar och offentliga organisationer. 
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Ovan målsättningar kopplade till utveckling av företag gäller omvärldsbevakning, kartläggning, 
företagsbesök, näringslivsservice, frukost/lunch/kvällsmöten, evenemang och projekt. 
 
Enligt verksamhetsplanen för utveckling av företag kopplat till handel i Laholms kommun är 
målsättningen en gemensam handelsorganisation och en samverkansorganisation för 
fastighetsägare. Vidare är målsättningen att öka handelsindex3 med minst två enheter per år. 
Näringslivsenhetens målsättning är också att öka antalet handelsföretag i kommunen och 
genomföra fler än två större handelsevent per år. Aktiviteterna berör följande områden: 
 

 Omvärldsbevakning 
 Kartläggning 
 Företagsbesök 
 Näringslivsservice 
 Frukost/lunch/kvällsmöten 
 Evenemang 
 Projekt 
 Marknadsföring 
 Utbildning 

 
I verksamhetsplanen för landsbygdsutveckling är målsättningen att fler ska bli delaktiga i 
landsbygdsutveckling samt att öka attraktiviteten för att leva och verka på landsbygden. 
Näringslivsenheten har också som målsättning att genomföra minst sex möten med byalag 
per år och ett till två möten med byaråd per år. Inom ramen för landsbygdsutvecklingen ska 
två nya projekt startas per år. Av intervjuerna framkom att det är i samråd med aktörer och 
byalag på landsbygden som projekten ska formuleras. Vid granskningens genomförande finns 
inga pågående landsbygdsprojekt. 
 
Aktiviteterna kopplade till landsbygdsutvecklingen berör omvärldsbevakning, regionala och 
nationella samarbeten, kartläggning, dialog/möten, företagslots, projektsamordning, 
metodstöd och skapa servicepunkter.  
 
Målen i verksamhetsplanerna, som i stor grad är aktivitetsbaserade, följs upp veckovis av 
näringslivsenheten. Vid varje arbetsplatsträff, som sker en gång i månaden, mäts de 
övergripande målen. Vid intervju framkom att det upplevs finnas en viss otydlighet i hur 
verksamhetsmålen kopplas till kommunens vision och målområden. 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Vi har inte tagit del av någon risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 då denna enligt uppgift 
inte är färdigställd vid granskningstillfället. Näringslivsenhetens risk- och väsentlighetsanalys 
för 2018 omfattade sex identifierade riskområden: 
 

Vilka risker? Risktal Finns rutiner? Åtgärdsbehov 

Försämrat företagsklimat 8 Nej Stort, nytt 
förvaltningsövergripande 
projekt startat 

Minskat antal 
nyregistrerade företag 

8 Marknadsföring, 
nyföretagarrådgivning, 
Ung företagsamhet på 
gymnasiet 

Litet 

                                                
3 Handelsindex är relationen mellan butikernas omsättning och vad de egna invånarna konsumerar. 
Det är också ett mått på hur handeln lyckats i en kommun i konkurrens med andra kommuner. 
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För lite planlagd mark för 
strategiska områden 

8 Ja. Samverkansmöte 
"mark- och plangrupp" 
samt "strategigrupp" 

Litet 

Tidsmässigt för lång och 
”krånglig” handläggning 

6 Ja, företagslots och 
direkt uppföljning av 
tillståndsärenden 

Fortsatt kartläggning av 
processer 

Upplevd försämrad 
service 

3 Ja, upparbetade 
kontakter inom 
kommunen och med 
företag, kontinuerliga 

Inga 

För lite och/eller dåligt 
utbud, tomma lokaler, 
dålig lönsamhet, för få/fel 

9 Ja, samverkansformer 
med handlare och 
fastighetsägare, 
aktivitetsplaner 

Medel 

 
Risktalen är produkten av sannolikhet*konsekvens med en skala från 1 till 4. Ju högre risktal 
desto allvarligare risk avseende sannolikhet och konsekvens.  

 Bedömning 

Strategin för att stödja ett växande näringsliv i Laholm bör revideras för att stämma överens 
med den aktuella organiseringen av ansvarsfördelning för näringslivsfrågor i kommunen. 
Vidare anser vi att det saknas ett led mellan inriktningsmålen och verksamhetens 
målsättningar. Eftersom de övergripande målen till stor del är aktivitetsbaserade och ett par av 
dem är nationella rankingar medför det att de konkretiseras i ännu fler aktiviteter i 
verksamhetsplanerna. Det blir alltså ingen skillnad på nivåerna av mål vilket vi anser bör finnas 
för att visa på den politiska viljan och ambitionen och verksamhetens aktiviteter för att uppnå 
dessa. Skillnaden mellan nämndplanens inriktningsmål och målen i näringslivsenhetens 
verksamhetsplaner skulle kunna öka genom att skapa ett tydligare ramverk för vad 
kommunens näringslivsarbete ska leda till. Vår erfarenhet av kommuner som använder sig av 
rankingar som övergripande mål är att målen inte blir särskilt styrande i verksamheten. 
 
Det är positivt att det har gjorts en analys för att kartlägga vilka av näringslivsarbetets delar i 
kommunen som kan bli bättre. Genom att arbeta med åtgärder kopplade till en sådan analys 
kan kommunen rikta sina insatser till de delar som bedöms behöva förbättras. Däremot kan 
det vara en fördel att dokumentera genomförda analyser för att kunna härleda vad åtgärderna 
grundas på.  Vidare är det positivt att företagslotsen, ger företag möjligheten att på en 
samordnad arena få kommunservice från olika myndigheter.  
 
Det är också positivt att det sker kontinuerliga uppföljningar i verksamheten av 
verksamhetsplanernas mål. Även om det finns en risk- och väsentlighetsanalys för 2018 som 
grundas på kommunens näringslivsarbete, ska det finnas en uppdaterad analys för 2019 vid 
tidpunkten för granskningstillfället.  

3.2. Samverkan 

 Iakttagelser 

Näringslivsenheten samverkar och samordnar internt med samhällsbyggnadskontoret 
(detaljplaner, bygglov och mätfrågor) och miljökontoret samt med räddningstjänsten 
(ansöknings- och tillståndsprocesser) i frågor som rör planer samt med kultur och 
utvecklingsverksamheten (destinationsutveckling, besöksnäring, gymnasium och 
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vuxenutbildning). Av intervjuer framgår att det saknas tydliga mål för vad samordningen mellan 
förvaltningarna och näringslivsenhetens ska resultera i samt hur omfattande den ska vara. 
 
Vid intervju framkom att näringslivsenheten vid analys kommit fram till att det krävs mer 
rådgivning kopplat till tillsynsprocessen. Av intervjuerna framkom att räddningstjänsten och 
miljökontoret planerar att under 2019 arbeta mer riktat mot rådgivning, men de uppger 
samtidigt att det är viktigt att de inte bedriver konsultverksamhet.  
 
Den näringslivsutvecklare som arbetar riktat mot företagsutveckling följer vid vissa tillfällen 
med miljökontorets tillsynstjänsteman vid diverse tillsyner eller inspektioner på landsbygden. 
Näringslivsenhetens närvaro uppges bidra till naturliga dialoger med olika aktörer kopplat till 
tillsyn och inspektioner. 
 
Miljökontoret och räddningstjänsten samordnar i viss mån sina tillsyner. Bland annat görs 
tillsyner på bensinstationer tillsammans. De samordnade tillsynerna syftar till att vara 
tidsbesparande för företagen. Vid intervju uppges även att samordnade tillsyner är viktiga för 
att de olika myndigheterna ska ställa samma typ av krav på företagarna, vilket underlättar för 
alla parter. 
 
Vid intervju framkom att lantbrukarna i kommunen tidigare har påtalat avsaknaden av 
kommunikation med näringslivsverksamheten, och att lantbrukarna inte kände sig inkluderade. 
Därefter tillsatte näringslivsenheten en landsbygdsutvecklare, vilket enligt intervju har bidragit 
till en starkare närvaro.  
 
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för plan- och byggfrågor i kommunen och har, enligt 
intervju, mycket kontakt med näringslivsenheten. Bland annat uppges 
samhällsbyggnadskontoret arbeta tillsammans med näringslivsenheten när det gäller projektet 
gällande näringslivsåtgärderna, men det är näringslivsenheten som driver projektet. Vid 
etablering av nya företag i kommunen sker nära kontakt mellan samhällsbyggnadskontoret 
och näringslivsenheten.  
 
Kultur- och utvecklingskontoret arbetar med näringslivsfrågor kopplat till 
kompetensutvecklingsbehov och ungt företagande. Samarbetet mellan kultur- och 
utvecklingskontoret och näringslivsenheten var, enligt uppgift, mer omfattande tidigare då 
näringslivsverksamheten låg under kultur- och utbildningsnämnden. I strategin för att stödja 
ett växande näringsliv i Laholm anges att en bra skola och utbildning främjar kommunens 
tillväxt och näringslivets utveckling. Enligt strategin för att stödja ett växande näringsliv i 
Laholm ska samarbetet mellan skolan och näringsliv fortsätta att utvecklas på alla stadier, för 
att främja ungdomars utbildning och yrkesval men också för att bidra till kompetensförsörjning 
i företagen. 
 
Enligt verksamhetsplanerna samverkar/nätverkar näringslivsenheten med ett flertal 
organisationer och funktioner. Se tabell nedan: 
 

Externa samverkanspartners/nätverkspartners 

Almi/IFS Halland 

Bisnis Analys (statistik) 

Byalag och byaråd 

Centrumutvecklarna 

Connect Halland 

Coompanion Halland 

Fastighetsägarna GRF 
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Företagarna 

High Five 

Högskolor/Universitet 

Landsbygdsutvecklare i Halland och andra närliggande kommuner 

Lokalt Ledd Utveckling Halland 

LRF 

Köpmannaföreningen 

Made in Laholm 

”Nationella, regionala och lokala utvecklingspartners” 

Nyföretagarcentrum Halland 

Näringslivschefer i Halland, Markaryd, Örkeljunga och Båstad 

Offensiva Laholm 

Region Halland 

Sustainable Business Hub 

Svenska Stadskärnor 

TEK Kompetens 

”Timbanken” 

Winnet Laholm 

 Bedömning 

Det är vår bedömning att den interna samverkan mellan näringslivsenheten och miljökontoret, 
räddningstjänsten, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och utvecklingskontoret skulle 
kunna stärkas. Vi grundar vår bedömning på den osäkerhet som framkom vid intervjuerna 
avseende vad samordningen mellan förvaltningarna och näringslivsenhetens ska resultera i 
samt hur omfattande den ska vara. 
 
Ett närmare samarbete mellan näringslivsenheten och kultur- och utvecklingskontoret skulle 
vidare kunna bidra till ett mer samordnat bemötande gentemot både befintliga företagare i 
kommunen samt vid kontakt gällande presumtiva etableringar. 
 
Granskningen har inte omfattat arbetet kring besöksnäringen. Vi vill ändå förmedla att en ökad 
samverkan mellan besöksnäring och näringsliv skulle kunna leda till en mer gemensam 
plattform för de frågorna som tangerar varandra. Detta skulle även kunna skapa en mer 
samordnad hållning gentemot företagarna. 

3.3. Uppföljning och kontroll 

 Iakttagelser 

Enligt uppgift lämnas kontinuerlig information från näringslivsenheten till kommunledningen 
och kommunalråd. Främst gäller det strategiska frågor rörande etableringar eller privata 
investeringar som kräver politiska beslut. Det uppges finnas en etablerad kommunikation 
mellan näringslivsenheten och kommunstyrelsen. Vid samtliga av kommunstyrelsens 
sammanträden 2019 har näringslivschefen medverkat, vilket bekräftas av kommunstyrelsens 
protokoll. Vid sammanträdena bjuds även företag in för att berätta om deras verksamhet. Vid 
intervju framkom även att kommunstyrelsen genomför företagsbesök. 
 
Vidare framkom vid intervju att informella uppföljningar av aktuella ärenden sker mellan 
näringslivschefen och kommunstyrelsens ordförande. Enligt uppgift tar kommunstyrelsen del 
av näringslivsenhetens verksamhetsplaner genom att de anmäls, men kommunstyrelsen tar 
inte del av uppföljningarna av dem. 
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I kommunstyrelsens nämndplan för 2019 anges nyckeltal kopplat till nämndens inriktningsmål 
för näringslivet (som ligger under målområde 3 – Utbildning, näringsliv och företagsamhet): 
”Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska 
stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen”. Av 
nämndplanen framgår att syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2019 är att fler 
etableringar ska ske och att en högre sysselsättningsgrad ska nås. Nyckeltalen ser ut enligt 
följande: 
 

Målsatta nyckeltal 

 

Källa Utfall 

2017 

Prognos 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Företagsklimat; Servicemätning 

av kommunernas 

myndighetsutövning 

SKL 72 

(2015) 

68 ökning ökning ökning 

Nyregistrerade företag 

helårsprognos utifrån första 

halvåret, antal/1000 invånare 

Kolada/ 

Bisnis 

analys 

5.8 6,5 ökning ökning ökning 

Antal kvm planlagd mark för 

verksamheter 

Egen 

mätning 

550 000  ökning ökning ökning 

 
 

Nyckeltal att följa 

 

Källa Utfall 2017 Ev 

prognos 

2018 

reserverad mark > 100 000 m²/år Egen mätning 97 500 100 000 

Antal nya fysiska etableringar Egen mätning 5 5 

Avtal om försäljning av kommunal mark, kvm Egen mätning 75 000  100 000 

Företagsklimat; Servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning 

SKL 75 68 

Företagsklimat; attitydundersökning lokalt företag, i 

genomsnitt 

Svenskt näringsliv 3,9 3,4 

Företagsklimat; Företagsbesök för politiker och vissa 

tjänstemän, antal tillfällen/år 

Egen mätning 6 6 

 
Den formella uppföljningen av målen till kommunstyrelsen sker kvartalsvis. Då är det de 
övergripande målen som redovisas. Eftersom vissa av målen utgörs av nationella mätningar 
och rankningar får kommunstyrelsen ta del av dem när de offentliggörs. Resterande mål är till 
stora delar aktiviteter och kan följas upp mer löpande. 

 Bedömning 

Vår bedömning är att det är positivt att kommunstyrelsen ges insyn i näringslivsarbetet genom 
näringslivschefens återkommande deltagande vid sammanträdena och antalet formella 
uppföljningar anser vi vara tillräckliga. Vidare har företagsbesöken möjlighet att bidra till en 
synlighet för kommunstyrelsen vad gäller näringslivsfrågor i kommunen. Vi anser att 
uppföljningen vad gäller antalet tillfällen är tillräcklig men vi ställer oss frågande till om den 
uppföljningen som kommunstyrelsen erhåller hjälper dem att styra arbetet som genomförs.  
 
Vi vill i detta sammanhang lyfta upp frågan om målstyrningen avseende näringslivsarbetet med 
anledning av att en tydligare målstyrning skulle medföra en tydligare uppföljning genom att 
kommunstyrelsen under året har möjlighet att följa hur väl arbetet går gentemot målen. Se 
ovan i avsnitt 3.1.2. 
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4. Sammanfattande bedömning 

Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet kan i vår mening utvecklas. 
Vi anser att styrningen kan utvecklas genom att kommunstyrelsen fastställer det 
grundläggande syftet med vad näringslivsarbetet ska leda till. Därefter sätter kommunstyrelsen 
de mål som de anser behöver uppnås för att ge den effekten de önskar. 
Tjänstemannaorganisationen lämnas därefter uppdraget att fastställa aktiviteterna som 
behöver genomföras för att målen ska uppnås. En tydligare målstyrning medför även en 
tydligare uppföljning genom att kommunstyrelsen under året har möjlighet att följa hur väl 
arbetet går gentemot målen.  
 
Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsen ges insyn i näringslivsarbetet genom 
näringslivschefens återkommande deltagande vid sammanträdena. 
 
Vi anser dessutom att en ökad samverkan mellan besöksnäring och näringsliv skulle kunna 
leda till en mer gemensam plattform för de frågorna som tangerar varandra. Detta skulle även 
kunna skapa en mer samordnad hållning gentemot företagarna. Vidare bedömer vi att den 
interna samverkan mellan näringslivsenheten och de övriga förvaltningarna skulle kunna 
stärkas avseende näringslivsfrågor. Slutligen vill vi framhålla att strategin för att stödja ett 
växande näringsliv i Laholm bör revideras för att överensstämma med den aktuella 
organisationen avseende kommunens näringslivsfrågor. 
 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 se över målstyrningen avseende kommunens näringslivsarbete, 
 utreda möjliga samordningsvinster med besöksnäringen, samt 
 säkerställa att strategin för att stödja ett växande näringsliv i Laholm stämmer överens 

med kommunstyrelsens reglemente avseende organisation och ansvar för 
kommunens näringslivsfrågor. 

 

Laholm den 28 maj 2019 

Julia Campbell   Negin Nazari  
EY    EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Näringslivschef 

 Tf. kommunchef 

 Kommunstyrelsens ordförande 

 Samhällsbyggnadschef 

 Utbildningschef 

 Miljöchef 

 Brandingenjör 

 Näringslivsutvecklare - näringslivsservice 

 Näringslivsutvecklare - företagsutveckling 

 Handelsutvecklare 

 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Tommy Jacobson, förtroendevald revisor 
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 Bilaga 2: Organisationsschema 

 

 
 
 


