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 2020. Ett år vi aldrig  
 kommer att glömma. 

En viruspandemi som drog över världen och 
drabbade oss alla på olika sätt. Många har förlorat 
en anhörig. Företag har gått i konkurs, människor 
blivit utan arbete och inkomst. Ensamheten har ökat. 
Sjukvårdssystemet har satts under enorm press och 
 vårdanställda i både regioner och kommuner har 
 arbetat långt mer än vad som rimligen borde behövas.

Men ur detta emellanåt totalt nattsvarta elände har 
det fötts en styrka. Vi har som olika beståndsdelar i 
samhället drivit framåt, löst saker. Vi har ställt om. 
Omprövat många måsten och hittat alternativ. Alter
nativ som i många fall faktiskt varit bättre och som 
vi kommer ha nytta av i framtiden. Den digitala om
ställningen som tog ett rejält kliv framåt under året är 
ett glädjande exempel. Hur vi med lätthet arrangerar 
personliga och arbetsrelaterade möten  digitalt – det 
är en kunskap som vi i stor utsträckning kommer ha 
nytta av även då läget normaliserats.

Jag är imponerad och stolt över hur Halmstads 
kommun under 2020 har hanterat pandemin. Det 

koncernövergripande stabsarbetet har fått högt 
betyg och vi har visat stor professionalitet i kris
arbetet. Utöver det har förvaltningar och bolag haft 
lokala staber för att hantera de verksamhetsnära 
frågorna. Det är betryggande att se hur detta system 
har fungerat.

I mars aktiverade vi krisledningsnämnden – en 
nämnd som består av oss sex kommunråd. Den 
kan ta över andra nämnders ansvarsområden och 
ta övergripande beslut med kort varsel. Det gjorde 
vi eftersom kommunen då befann sig i en så kallad 
extraordinär händelse. Vid det första mötet  fattade 
vi exempelvis beslut om åtgärder för att säkra 
 personalbemanningen inom omsorgsverksamheterna 
men också om vissa ekonomiska lättnader för det 
lokala näringslivet.

”Vi ska inte träffas.” Ett ohyggligt uttalande som 
påverkat så många svårt, men också den främsta 
förutsättningen för att hålla smittspridningen under 
kontroll.

I Halmstad lever många på en vanligtvis fram
gångsrik besöksnäring. Vi har många restauranger, 
hotell och små lokala butiker. Att vi ska hålla nere 
antalet fysiska kontakter har drabbat dem hårt. 
Samtidigt ser vi i nationell statistik att Halmstad 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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generellt har klarat sig bättre än många andra. En 
varm sommar och uppmaningar om att semestra 
hemma gynnade Halmstad.

Vi har ställt om våra liv – och vi ser att det finns 
branscher som har lyckats väl i pandemin. Mer fokus 
på våra bostäder, matlagning hemma, distansarbete 
och träning i hemmet har avspeglat sig i statistiken 
över vilka företag som gått bra.

Det finns människor som har fått betala ett 
 särskilt högt pris det senaste året. De äldre som 
tvingades till isolering. Ungdomar som  utestängdes 
från viktiga sociala sammanhang inom kultur 
och idrott – men som också kanske hade svårt att 
anpassa sig till distansundervisningen. Vi kommer 
se  följderna av detta i många år framöver och det 
kommer  behövas insatser för att kompensera.

Men mitt i detta svarta och svåra så finns ljus. Jag 
tror att vi har blivit lite bättre på att ta till vara på 
det som är viktigt i livet. Många har börjat träna och 
vara i naturen betydligt mer. Vi träffas ute. Därför 
tycker jag det är speciellt glädjande att vi under 2020 
kunde inviga två nya, stora lekplatser, Sagoängen 
på Galgberget och Djungellekparken i Norre Katts 
park. Dessutom invigdes en ny belyst motionsslinga 
i Tylösand och vi inrättade vårt första kommunala 

naturreservat i Alet. Lilla torg lyckades vi med små 
medel göra till ett härligt ställe för utehäng i somras.

För både kultur och idrott har det varit ett prö
vande år. Därför gläds vi kanske extra åt Alex Krons 
vinst i riksfinalen i Funkismellon och Halmstads 
BK:s återtåg till fotbollens högsta serie. Men jag vill 
också lyfta både hur vi ställde om Kulturnatten till 
Kulturmaraton och faktiskt lyckades genomföra 
lägerverksamheten Aktiv sommar för barn och ung
domar som fina exempel på hur Halmstads kommun 
arbetat med att främja idrotts och kulturlivet under 
året.

Jag brukar avslutningsvis tacka alla  medarbetare 
för era insatser under året. Det är med en stor 
 ödmjukhet jag gör det i år. Vi har som aldrig förr 
visat hur starka vi är tillsammans. 

Tack!

Jonas Bergman (M), 
kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens  
ordförandes inledning
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Förvaltningsberättelsen syftar till  
att ge en övergripande bild av 
 Halmstads kommuns verksamhet det 
gångna året. I huvudsakligt fokus är 
den kommunala koncernen som ger 
en bild av den samlade kommunala 
verksamheten, oberoende av hur 
verksamheten är organiserad.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Halmstads kommun har under de senaste åren vuxit 
med drygt 1 400 personer per år. I tabell 1  lämnas 
en översikt över verksamhetens utveckling de 
 senaste fem åren. 

Halmstads kommun redovisar 2020 ett resultat 
 efter balanskravsjusteringar uppgående till 353 
mnkr. Tas hänsyn till orealiserade värdeförändringar 
på värdepapper och andra realisationsresultat från 
tomträttsförsäljningar och finansverksamheten 
 uppgår resultatet till 456 mnkr.

Soliditeten med hänsyn till totala pensions
förpliktelser uppgår till 63,0 procent och har varit 
relativt oförändrad över de senaste fem åren.

Investeringsnivån i kommunen har under 
 perioden ökat, och nettoinvesteringarna i kommu
nen uppgår 2020 till 948 mnkr. Större investeringar 
har under perioden 2016 till 2020 skett i förskolor, 
skolor och infrastruktur. De höga investerings

nivåerna har i stor utsträckning finansierats genom 
att kommunen minskat sina finansiella tillgångar. 
Från och med 2019 så upplånar kommunen medel 
vilket inte kommunen gjort tidigare på många år.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Inom Halmstads samlade verksamhet finns flera 
nivåer av politiskt styrande instanser – kommun
fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt 
 styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det 
en tjänstepersonsorganisation till stöd för det  politiska 
styret och för genomförandet av verksamheten

Utöver detta finns det ett antal samverkans partner 
i form av intresseföretag eller gemensamma nämn
der. En stor del av den kommunala verksamheten 
bedrivs av andra juridiska personer än kommunen, 
det vill säga kommunen har valt att överlämna 
 verksamhetsutövandet på privata utförare. 

Under året har följande organisatoriska föränd
ringar skett: 

Fastighetskontoret och teknik och fritidsförvalt
ningen har slagits ihop till teknik och fastighets
förvaltningen. Från år 2020 ansvarar Laholms
buktens VA AB, som ägs till 50 procent av 
Halmstads kommun och till 50 procent av Laholms 
kommun, för dricksvatten, dagvatten och avlopps
försörjningen i Halmstad och Laholm. Samtidigt har 
den tidigare gemensamma nämnden, nämnden för 
Laholmsbuktens VA, avvecklats.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förvaltningsberättelse

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

INVÅNARE 2016 2017 2018 2019 2020

Folkmängd 98 538 99 752 101 268 102 767 103 754

Födda 1 136 1 135 1 113 1 136 1 124

Döda -920 -941 -869 -873 -957

Inflyttning 5 688 5 479 5 624 5 511 5 494

Utflyttning -4 322 -4 506 -4 352 -4 352 -4 703

SKATTESATS 2016 2017 2018 2019 2020

Primärkommunal skattesats (Halmstad) 20,43 20,98 20,98 20,98 20,98

Landstingskommunal skattesats (Halland) 10,82 10,82 10,82 10,82 11,40

Total kommunal skattesats 31,25 31,80 31,80 31,80 32,38

Primärkommunal skattesats (genomsnitt riket) 20,75 20,75 20,74 20,70 20,72

Total kommunal skattesats (genomsnitt riket) 32,10 32,12 32,12 32,19 32,28

OMSLUTNING/EKONOMISKT RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat, mnkr* 159 242 -5 292 456

Årets resultat per invånare, kr 1 614 2 426 -49 2 841 4 395

Årets resultat efter balanskravsjustering, mnkr 105 146 13 106 353

Årets resultat kommunkoncernen, mnkr* 284 365 177 447 560

Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 100,3% 98,3% 101,6% 99,9% 96,4%

Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag 98,0% 96,2% 99,6% 98,0% 94,6%

Verksamhetens nettokostnad, mnkr 4 818 5 134 5 486 5 667 5 719

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 4 805 5 224 5 401 5 674 5 934

INVESTERINGAR 2016 2017 2018 2019 2020

Bruttoinvesteringar, mnkr 563 720 1 142 1 269 1 027

Nettoinvesteringar, mnkr 421 605 975 1 199 948

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 102,8% 89,2% 41,3% 70,6% 89,1%

LÅNESKULD/SOLIDITET 2016 2017 2018 2019 2020

Långfristig låneskuld, mnkr 151 178 281 307 622

Soliditet exkl pensionsskuld* 82,5% 84,0% 82,1% 80,6% 77,9%

Soliditet inkl pensionsskuld* 62,9% 64,9% 64,3% 64,1% 63,0%

Soliditet exkl pensionsskuld (kommunkoncernen)* 59,0% 58,2% 57,2%

Soliditet inkl pensionsskuld (kommunkoncernen)* 47,9% 48,0% 47,8%

Tabell 1: Översikt över verksamhetens utveckling
*Omräknade med anledning av nya redovisningsprinciper 2019. 
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Förvaltningsberättelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNREVISIONEN

NÄMNDER FÖRVALTNINGAR

SAMVERKANS- 
NÄMNDER

Gemensam nämnd för  
hemsjukvård och hjälpmedel

KommunledningsförvaltningenKommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen

Byggnadsnämnden Bygg- och miljöförvaltningen

Fastighetsnämnden

Hemvårdsnämnden Hemvårdsförvaltningen

Krisledningsnämnden

KulturförvaltningenKulturnämnden

Miljönämnden

Utbildnings- och arbets- 
marknadsförvaltningen

Utbildnings- och arbets- 
marknadsnämnden

Räddningsnämnden Räddningstjänsten

Servicenämnden

Servicekontoret

Socialnämnden Socialförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen

Valnämnden

Patientnämnden

Samordningsförbundet  
i Halland

Nämnden för över- 
förmyndare i samverkan

HELÄGDA BOLAG

Halmstads Rådhus AB

Halmstads Flygplats AB

Destination Halmstad AB

Halmstads stadsnät AB

Halmstad Business Incubator AB

AB Industristaden

Hallands Hamnar Halmstad AB

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Fastighets AB

Laholmsbuktens VA AB 50%

Halmstad City Utvecklings AB 12%

Hallands Hamnar AB 50%

Halmstads Energi och Miljö Nät AB

KB Gamletull 99%
Gamletull Komplementär AB

Nissamedia AB
Kvarteret Kemisten AB 60%

HF Tyghusgatan AB
HF Kaptensgatan AB

HF Bergsgatan AB
HF Badhusgatan AB
HF Norra vägen AB
HF Järnmalmen AB

Halmkemi Holding AB
HF Kemisten AB

Figur 1: En schematisk bild per den 31 december 2020 som visar uppdelningen  
mellan den politiska och tjänstepersonsorganisationen. Även verksamheter  

som drivs i bolagsform och/eller med flera ägare presenteras.

DELÄGDA BOLAG
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 Viktiga förhållanden  
 för resultat och  
 ekonomisk ställning 

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING
2020 var ett minst sagt oroligt och turbulent år 
för hela världen. Väldigt få personer och organisa
tioner är opåverkade av den världsomspännande 
pandemin. Den orsakade under våren en exceptio
nellt snabb konjunkturnedgång med påverkan på 
produktion och sysselsättning. Staten agerade med 
omfattande krisåtgärder för att stötta företag och 
hushåll och tillsköt också betydande medel till den 
kommunala sektorn för att möta den förväntade 
minskningen av skatteintäkter. Ekonomin har vänt 
uppåt sedan dess och återhämtningen är även den 
rekordsnabb. 

Statens relativt tidiga och kraftfulla agerande fick 
som följd att den kommunala sektorn till följd av 
stora tillfälliga, pandemirelaterade, tillskott  under 

2020 nått ett mycket starkt finansiellt resultat. 
De goda ekonomiska förutsättningarna ger den 
 kommunala sektorn möjlighet att fokusera på 
 hanteringen av pandemin. 

Pandemin har kraftigt tagit ny fart på senare tid 
och även om vaccineringen har påbörjats råder det 
osäkerhet hur snabbt och omfattande vaccineringen 
kan genomföras. Samtidigt upptäcks nya muterade 
varianter av viruset, som tyckts vara än mer smitt
samma och därför har nya restriktioner införts i 
 flera länder. I en tid där pandemin troligen långt 
ifrån är över medför det att osäkerheten om den 
framtida utvecklingen är osedvanligt stor.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen 
och andra utmaningar som kommunen redan har i 
dagsläget och den stora osäkerhet som fortsatt före
ligger måste fokus därför läggas på att ompröva och 
effektivisera den kommunala verksamheten sam
tidigt som alla utgiftsökningar värderas noggrant. 
Det blir en stor utmaning att både effektivisera 
verksamheten och komma ikapp med sådant som 
inte kunnat utföras till följd av pandemin.

Förvaltningsberättelse
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 Händelser av väsentlig  
 betydelse 

Nedan följer en sammanfattning 
av särskilt betydande händelser för 
kommunkoncernen:

• Covid19pandemin har på olika sätt påverkat 
samhället i stort och alla delar av kommun
koncernens verksamhet, och kommenteras  
i olika delar av årsredovisningen.

• Bevattningsförbud infördes även sommaren 2020, 
dock under en relativt kort period.

• Bilbränderna fortsätter att öka, och 2020 var 
antalet det högsta hittills. Även för bostadsbränder 
syns en ökning.

• Cirka 2 300 kunder i hemtjänsten har nu brand
larm som via trygghetslarmet kopplas till rädd
ningstjänsten.

• Det med Laholms kommun samägda bolaget 
 Laholmsbuktens VA AB togs i drift januari 2020.

• Digitalisering, med distansarbete och nya digitala 
arbetssätt, har fått positivt genomslag i hela kom
munen och påskyndats som en följd av pandemin.

• En vård och omsorgsmässa ordnades under mars 
på Rådhuset, för att visa upp arbetet inom vården 
och attrahera personer att söka sommarjobb inom 
verksamheten.

• EUprojektet InnoQuater inleddes under 
 våren. Syftet är att skapa testbäddar för att nya 
 produkter och tjänster snabbare ska komma ut på 
 marknaden, genom att i ett tidigt skede interagera 
med under och testa produkter på en festival.

• Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat 
projektmedel för Sileo, som under drygt två år 
kommer att arbeta med att förstärka insatser för 
språksvaga individer.

• Flera nya för och grundskolor har byggts.

• Halmstadbornas skildringar av pandemins 
första tid resulterade i utställningen Coronatider 

–  Halmstadbornas upplevelser av coronapandemin på 
Halmstads konsthall under våren.

• Halmstads Fastighets AB har undertecknat åtag
andet om Klimatinitiativets två övergripande mål 
om en fossilfri allmännytta och 30 procents lägre 
energianvändning till 2030.

• Kampanjerna Upptäck Halmstad och  Turista 
Hemma pågick hela sommaren. Samtidigt 
 inleddes det regionala samarbetet kring mobil
appen A day in Halland.

• Kattegattgymnasiet har öppnat upp i nybyggda 
och renoverade lokaler.

• Klimatklivet, med statlig medfinansiering, gjorde 
att kommunen kunde bygga flera cykelvägar.

• Kraftvärmeverket på Kristinehed hade problem 
med överskridanden av riktvärden för utsläpp i 
vatten från värmeproduktionen.

• Kulturmaraton genomfördes under tre veckor i 
september. Det lokala konstlivet gestaltade olika 
platser i staden genom ljusprojektioner, konstnärliga 
utsmyckningar och ljudinstallationer.

• Oskarströms äldreboende utnämndes till Hallands 
bästa Seniorrestaurang.

• Räddningstjänsten ordnade ett antal hundra 
skyddsmask 90, att användas av vårdpersonal vid 
brist på munskydd.

• Teknik och fastighetsförvaltningen bildades 
den 1 december. Förvaltningen är ett  samgående 
mellan fastighetskontoret, teknik och fritids
förvaltningen samt vissa funktioner från 
 kommunledningsförvaltningen.

• UEFA F17EM i fotboll och SMveckan, som 
båda skulle ägt rum i Halmstad, ställdes in eller 
flyttades fram.

• Valborg firades digitalt med högtidstal, sång och 
halmstadsprofilen Linnea Henriksson som artist.

• Våld i nära relationer har ökat. Den berörda 
verksamheten har handlagt i stort sett dubbelt så 
många ansökningar som föregående år.

Förvaltningsberättelse
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
Halmstads kommuns folkmängd uppgick vid 
utgången av 2020 till 103 754 personer. Under året 
ökade befolkningen med 987 personer, vilket var 
den minsta folkökningen sedan 2013 och minsk
ning med en tredjedel jämfört med folkökningen 
föregående år.

Födelseöverskottet var 167 personer. Av de hall
ändska kommunerna ökar Falkenberg procentuellt 
sett mest, följt av Varberg. Under 2020 flyttade 5 494 
personer till kommunen, ett flyttningsöverskott på 
791 personer. Halmstad är landets 17:e största kom
mun befolkningsmässigt före Gävle och Södertälje.

Halmstads befolkningsökning beror till stor del 
på inrikes inflyttning och här spelar omflyttning av 
nyanlända med uppehållstillstånd en stor roll. Hela 
två tredjedelar av Halmstads befolkningsökning 
består av utrikes födda. 

Befolkningens etniska sammansättning känne
tecknas också av mångfald. De drygt 20 100 
personer som är födda utomlands fördelar sig på 
150 länder, där de vanligaste är före detta Jugo
slavien, Syrien, Irak, Polen, Finland, Danmark, 
Vietnam, Rumänien, Tyskland och Turkiet. Totalt 
utgör  andelen utrikesfödda 19,4 procent. Det vidare 
begreppet utländsk bakgrund, som innebär att en 
person kan vara född i Sverige men där båda föräld
rarna är födda utomlands, leder till att nästan var 
fjärde Halmstadsbo kan räknas hit.

I Halland lever vi länge, brukar det heta. Den för
väntade medellivslängden för nyfödda i Halmstad är 
80,8 år för män och 84,9 år för kvinnor, något mer 

än riksgenomsnittet. Befolkningens sammansättning 
följer den i riket mycket väl. Fördelningen kvinnor 
och män i kommunen är 5050 i procent. Det skiljer 
168 individer mellan könen och det är männen som 
är något fler. 56,3 procent av befolkningen är mellan 
20 och 64 år.

ARBETSMARKNAD
Pandemin har slagit hårt mot svenska företag, 
vilket visar sig i att arbetslösheten steg i nästan alla 
kommuner under 2020. Av befolkningen i åldern 
1664 år var 8,5 procent öppet arbetslösa eller 
syssel satta i arbetsmarknadsprogram, en ökning 
med 1,5  procentenheter jämfört med året tidiga
re. Det bör noteras att arbetsmarknaden kunde 
utvecklats betydligt sämre under pandemin om inte 
omfattande statliga insatser gjorts genom exempel
vis korttidspermittering som syftar till att mildra 
effekterna av krisen och skapa förutsättningar för en 
ekonomisk återhämtning. Utan dessa åtgärder hade 
arbets marknaden drabbats mycket hårdare. Hur 
arbetsmarknaden kommer att se ut när pandemin 
har klingat av är svårt att bedöma. Följdverkningarna 
påverkas av många olika faktorer, inte minst hur 
länge pandemin pågår, samt vilka åtgärder som sätts 
in för att mildra effekterna på arbetsmarknaden.

Det differentierade näringslivet i Halmstads 
 kommun med en mångfald av små och medel stora 
företag bidrar till en god omställnings förmåga. 
 Detta är en bra förutsättning för ett hållbart 
 näringsliv. Den offentliga sektorn är betydande 
vilket också skapar en stabiliserande effekt på 

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning
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Figur 2: Befolkningsutveckling i Halmstads kommun och riket, 1950-2020
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 arbetsmarknaden som helhet. Tillsammans gör detta 
att Halland och Halmstad påverkas något mindre av 
konjunktursvängningar än många andra regioner.

 
Av befolkningen i åldern 1664 år var 9,1 procent 
öppet arbetslösa eller syssel satta i arbetsmarknads
program i Halmstads kommun år 2020. Detta är 
den högsta arbetslösheten i Halmstads kommun 
sedan 2013, och en ökning med 1,3 procentenheter 
jämfört med föregående år. Det är fortfarande 
stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. 
Personer med eftergymnasial utbildning har lägst 
arbetslöshet. De som är utomeuropeiskt födda är 
den enskilda grupp som har den högsta arbetslös
heten. Arbetslösheten i norra Halland är lägre än i 
södra, vilket förklaras av de starka kopplingarna till 
Göteborgsområdet. Södra Halland har ännu inte på 
motsvarande sätt dragit nytta av Skånes arbetsmark
nad. Förhoppningen är att de förbättrade pendlings
möjligheterna på sikt ska utveckla arbetsmarknaden 
runt Halmstad.

BOSTADSMARKNAD
Halmstads växande befolkning och urbaniseringen 
ställer stora krav på bostadsbyggande och stads
utveckling. Kommunen har i handlingsprogram för 
bostadsförsörjning tagit sikte på en produktion av 
minst 750 bostäder om året för att möta behovet. 
Byggnadsnämnden utfärdade 2020 slutbesked för 
ungefär 750 bostäder, vilket innebär ett genomsnitt 
på över 700 bostäder per år under perioden 2016
2020. Pandemin som i övrigt dominerat 2020 tycks 

inte ha påverkat bostadsbyggandet under året.
Antalet bostäder i kommunen uppgick 2019 enligt 

SCB till 49 318, fördelat på drygt 23 300 i småhus 
och knappt 26 000 i flerbostadshus inkluderande 
äldreboenden och studentbostäder. Huvuddelen av 
bostadsbyggandet sker i staden och andelen bostäder 
i flerbostadshus fortsätter att öka. Under 2020 har 
629 färdigställda lägenheter i flerbostadshus och 
133 småhus fått slutbesked. Under samma period 
lämnades startbesked för att påbörja 653 lägenheter 
i flerbostadshus och 144 småhus. En tidig prognos 
pekar på att drygt 700 nya bostäder kan börja byggas 
2021 och något färre 2022, under förutsättning 
att marknadens aktörer bedömer att det finns en 
fortsatt efterfrågan. Det är osäkert i vilken utsträck
ning efterfrågan kan hållas uppe vid en inbromsning 
av samhällsekonomin till följd av pandemin. Den 
marknadsanalys som färdigställdes före pandemin 
indikerar en efterfrågan på i storleksordningen 500 
bostäder per år i kommunen. 

Kommunen är en viktig aktör på bostadsmark
naden genom Halmstads Fastighets AB. Under 
2020 färdigställde Halmstads Fastighets AB 374 nya 
lägenheter. Behovet av nya bostäder är dock fortsatt 
stort. Kötiden för att få en lägenhet hos Halmstads 
Fastighets AB är lång och drygt 2 100 hushåll står i 
kommunens tomtkö. Den allmänna bristen på bo
städer är naturligtvis särskilt kännbar för nyanlända 
och ungdomar som ska in på bostadsmarknaden. 

Under 2020 antogs nya detaljplaner för knappt  
60 bostäder. Planarbete pågår dock för mer än  
1 600 bostäder i olika detaljplaner som beräknas bli 
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antagna under 202122. Då processerna är långa 
måste kommunen ha en god framförhållning med 
avseende på översiktsplaner och andra strategiska 
ställningstaganden för att detaljplaneringen inte ska 
bromsas. Arbetet med den kommunövergripande 
översiktsplanen har varit intensivt under 2020 och 
kommer att slutföras under 2021. Även arbetet med 
strukturella förutsättningar för klimatanpassning, 
vattenförsörjning och hållbara transportsystem måste 
fortsätta och fullföljas.

Kommunen behöver även 2021 prioritera och i 
hög grad fokusera på detaljplaner som bidrar till 
många bostäder. Kommunen kan dock inte enbart 
fokusera på kvantitet. Bostadsbyggandet ska också 
bidra till att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara 
boendemiljöer och till att bryta segregationen. Kom
munens ambition om bostadsproduktion i stadens 
och kommunens olika delar sammanfaller inte alltid 
med efterfrågan eller marknadens intresse av att 
bygga där det är som mest lönsamt. Som en följd av 
att nya områden kommer att pekas ut i översikts
planen behöver arbetet med att ta fram ett nytt bo
stadsförsörjningsprogram påbörjas under 2021. Då 
finns också anledning att se över hur kommunens 
instrument för bostadsförsörjning på bästa sätt kan 
utnyttjas för att nå såväl kommunens kvantitativa 
som kvalitativa ambitioner.

INFRASTRUKTUR
Halmstads kommun växer och planeringsförutsätt
ningen är att kommunen år 2050 ska ha kapacitet 
för 140 000 invånare, vilket påverkar transport
systemet i hög grad. Fler invånare, näringsidkare 
och  besökare innebär att fler också ska resa och 
förflytta sig. I takt med att Halmstad växer ökar 
också  behovet av alla typer av transporter. Tåg, bil, 
buss, cykel och gång är alla färdslag som tar plats 
och vissa är mer  ytkrävande än andra. Tillgänglighet 
och rörlighet på såväl lokal, regional som nationell 
nivå är en förutsättning för det växande Halmstad. 
Samtidigt så påverkar transportsystemet och trafiken 
 omgivningen genom bland annat koldioxidutsläpp, 
buller, partiklar, olyckor och trängsel. 

Halmstad är strategiskt beläget i en tillväxtregion 
längs med den svenska västkusten, mellan två stor
städer, samtidigt som kommunen är en del av stråket 
mellan Oslo och Hamburg. Transporter, tillgäng
lighet och goda förbindelser med omvärlden är en 
styrka som kommunen har och som skapar goda för
utsättningar för näringslivsutveckling i kommunen. 

En av kommunens största framtidssatsningar är 
genomförandet av ett samlat och centralt beläget 
resecentrum där resenärer lätt kan byta mellan tåg, 

regionbuss och stadsbuss. Halmstads resecentrum 
byggs ut i tre etapper. De två första etapperna är 
färdigställda och planeringen av den sista etappen 
pågår. Den sista etappen innebär investeringar på 
personbangården, att befintliga perronger breddas, 
ytterligare en perrong tillkommer och dagens plan
korsning stängs för att ersättas med planskildhet. 
Därtill ska en byggnad för resecentrum uppföras 
och kringservice så som till exempel parkering samt 
anslutande gång och cykelvägar förstärkas.

Under 2020 har pandemin slagit hårt mot kol
lektivtrafiken, vilket tydliggörs i kraftigt minskade 
resandevolymer för både buss och tåg. Antalet rese
närer på Västkustbanan har under de senaste åren 
ständigt ökat men år 2020 har även denna resan
deström minskat. Under 2020 var det i genomsnitt 
cirka 3 800 personer varje vardag som klev av eller 
på ett tåg på Västkustbanan i Halmstad. Detta är en 
minskning med 30 procent jämfört med 2019. Det 
testprojekt som tidigare genomförts för Halmstad–
Nässjö järnväg ledde till en positiv resandeutveck
ling på banan men under 2020 har resandet minskat 
kraftigt jämfört med 2019, med en minskning på 45 
procent. Planering för att införa persontåg på Mar
karydsbanan fortgick under året och infrastruktur
investeringar behövs, innan tågtrafiken kan införas i 
full utsträckning. 

Under 2020 registrerades drygt 2,4 miljoner resor 
med stadsbussarna i Halmstad, vilket är en ned
gång med 43,8 procent jämfört med 2019. Även för 
regionbussarna har antalet registrerade resor minskat 
kraftigt under 2020 jämfört med 2019. 42,3 procent 
färre regionbussresor gjordes i södra Halland. 

Ett ökat behov av vidgade arbetsmarknadsregioner 
kan uppstå utifrån bättre möjlighet att matcha arbets
kraftens utbud med efterfrågan samt större möjlig
heter att jobba hemifrån. Ett ökat söktryck på högre 
studier kan skapa ett ökat resbehov samtidigt som 
samhället ställt om utifrån ökad digital tillgänglighet.

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbätt
ringar för cyklister i kommunen. Utbyggnaden sker 
löpande med Cykelplan 2017 som utgångspunkt. 
 Under 2020 byggdes 4,4 kilometer gång och 
cykelväg, där delar finansierades via bidrag från 
Klimatklivet, vissa sträckor byggdes inom exploate
ringsprojekt och vissa ingick i det stora infrastruk
turprojektet Södra infarten. Inom Södra infarten 
har det dessutom anlagts en bro över Fylleån, en 
tunnel under järnvägen och två tunnlar under väg. 
 Kommunen arbetar även aktivt med att stimulera 
ett mer hållbart resande hos kommuninvånarna och 
under året genomfördes ett flertal projekt med syfte 
att påverka Halmstadbornas val av färdsätt.

Viktiga förhållanden för resultat  
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Sedan många år har Halmstads kommun planerat 
för att bygga en ny infart till Halmstad kallad Södra 
infarten. Under 2019 flyttades på och avfarten för 
Halmstad Södra och byggnation av Södra Infarten 
etapp 1 påbörjades. Den första etappen av Södra 
infarten öppnar för trafik den 31 mars 2021. Under 
2020 färdigställdes samrådsförslag för Södra infarten 
etapp 2.

Under 2020 nyregistrerades 688 laddbara fordon 
i Halmstad, vilket var 24 procent av alla nyregistre
rade personbilar. Andelen nyregistrerade laddbara 
fordon ökade kraftigt 2020 jämfört med 2019, då 7,5 
procent av nyregistrerade fordon var laddbara. Även 
om elfordonen i huvudsak laddas vid bostaden så 
märks en stadig ökning av laddningstillfällen på de 
publika laddplatserna. Det finns idag närmare hund
ra publika laddplatser i Halmstad. En ökad efter
frågan från bostadsrättsföreningar, fastighetsägare 
och företag har märkts under året, vilket ger goda 
förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.

Hamnen är en viktig del i ett framtida transport
system för gods. Hamnens verksamhet är beroende 
av fungerande kopplingar till det landburna trans
portsystemet med vägar och järnvägar och satsningen 
på Södra infarten är en del i att stärka kopplingarna 
till och från hamnen. Under året färdigställdes färje
terminalen som möjliggjort Stena Lines flytt från 
Varberg till Halmstad. Färje terminalen stod klar den 
1 februari 2020 och därmed startade färjetrafiken 
mellan Halmstad och Grenå med två avgångar i 
vardera riktningen per dygn. Trots pandemin har 
premiäråret varit framgångsrikt för godstranspor
terna på rutten och ett utfall över förväntade nivåer 
redovisas. I övrigt påverkades hamnverksamheten 
av pandemin främst under perioden marsmaj. Trots 
detta redovisar bolaget ett starkt resultat beroende 
på en god återhämtning under resterande del av året 
men främst beroende på att nya affärer kommit in 
under de senaste åren.

Halmstads Flygplats AB skapar både nationell 
och internationell tillgänglighet för regionen och 
erbjuder linjetrafik till Stockholm (Bromma) samt 
visst charterflyg. Därutöver möjliggör flygplatsen 
även för andra samhällsviktiga flyg samt tillgodoser 
Försvarsmaktens behov av god flyginfrastruktur. 
Bra flygförbindelser med Stockholmsregionen för 
näringsliv, offentlig sektor och privatresenärer har 
länge ansetts som en självklarhet. Denna självklarhet 
har det gångna året ställts på sin spets i och med 
pandemin som slagit hårt mot näringslivet i stort 
men i synnerhet flygindustrin. Bolaget har ännu 
inte börjat glimta ljuset i slutet av pandemin och 
kommer sannolikt fortsatt ha det tufft under 2021. 

Kommunfullmäktige tog under året beslut om att 
fortsatt bedriva flygplatsverksamhet, vilket ger 
bolaget möjligheten att långsiktigt kunna tillhanda
hålla flygkommunikationen till Stockholm. Bolaget 
kommer även att arbeta för att den chartertrafik som 
tidigare tillhandahållits ska komma igång igen när 
pandemin tillåter. 

Det pågår mycket strategisk planering i kommu
nen. Under 2020 har den uppdaterade kommun
övergripande översiktsplanen såväl som uppdate
ringen av kommunens Plan för transportsystemet 
gått ut på samråd.  Dessa planer kommer tillsam
mans lägga grunden för Halmstads framtida trafik 
och infrastrukturarbete. Under 2020 färdigställdes 
även Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för järnvägsanlägg
ningen i Halmstad. Tillsammans med Trafikverket, 
Region Halland och Hallandstrafiken har behov och 
brister för järnvägsanläggningen till/från och genom 
Halmstad utretts, från Kistinge i norr till Furet i 
söder, med syfte att framtidssäkra anläggningen. 
Resultatet från utredningen är ett viktigt underlag 
för vidare strategisk planering i kommunen.

MILJÖ
Halmstad är sedan två decennier med i Sveriges eko
kommuner. Nätverket samlar fler än hundra med
lemmar som alla arbetar för en miljömässigt hållbar 
utveckling. Kommunen är också med i initiativet 
Fossilfritt Sverige som utmanar företag, organisatio
ner, kommuner och regioner att genomföra konkreta 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Halmstads mål om att halvera koldioxidutsläppen 
från energianvändningen under perioden 1990–2020 
är uppnått. Men den koldioxidbudget kommunen 
lät ta fram 2020 visar att minskningstakten inte är 
tillräcklig för att nå intentionerna med parisavtalet 
om att hålla temperaturhöjningen inom ramen för 
vad planeten tål. 

Ett nytt rekord för producerad solel nåddes 2020. 
Från solceller på kommunala förskolor, skolor och 
idrottshallar producerades närmare 1,1 GWh el. 
Mer än 8 000 kvadratmeter takmonterade solceller 
finns på kommunens fastigheter. Tillsammans med 
solenergianläggningarna som bolagen driver kan de 
producera mer än 2,5 GWh el på ett år, vilket mot
svarar elanvändningen för att köra 300 elbilar jorden 
runt. Teknikutveckling av solcellsanläggningarna 
har tagit fart med batterilagring på Örjanhallen, 
Valhalla skolan och Frösakulls förskola. 

Systematisk driftoptimering, förbättrade funk
tioner inom fastighetsautomation och förnyelse av 
tekniska installationer är exempel på åtgärder som 
möjliggjort en effektivare energianvändning. Energi
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effektiv nybyggnation har också bidragit till att nå 
målet om att energieffektivisera det kommunala fast
ighetsbeståndet med 20 procent perioden 20092020.

Kommunen köper endast ursprungsmärkt för
nybar el och enligt avtal köps endast biogas när gas 
används för uppvärmning och fordonsbränsle. 

Miljöbyggnad, ett certifieringssystem med fokus 
på inomhusmiljön, energi, material och kemikalier 
har tillämpats på nivå silver som ett pilotprojekt för 
Kärlekens skola som färdigställdes 2020.  

Det har varit ett annorlunda år för energi och 
 klimatrådgivningen som har fått ställa om från 
fysiska träffar till digitala aktiviteter. En digital 
studiecirkel om energi för nya husägare anordnades 
och tio digitala föreläsningar. Förutom de populära 
föreläsningarna om solenergi arrangerades det bland 
annat föreläsningar om elmotor i segelbåt, elbilar 
och om olika värmesystem. Energi och klimat
rådgivarna har också skickat ut brev till alla olje
eldare i kommunen för att erbjuda kostnadsfria råd 
om andra energikällor.

Två hållbara investeringar är finansierade med 
så kallade gröna lån från Kommuninvest. Inga 
ytterligare gröna lån utöver de för sorteringsanlägg
ningen för matavfall och plusenergihus i Harplinge 
har tagits under året. Finanspolicyn tydliggör hur 
kommunkoncernen ska arbeta med hållbara och 
ansvarsfulla placeringar och portföljförvaltningens 
hållbara profil ökas successivt. I år har kommunen 
exempelvis allokerat om 200 mnkr i aktieplacering
ar till en  grönare fond som hållbarhetsoptimerar 
genom att bland annat aktivt välja in bolag med låga 
koldioxidavtryck och höga hållbarhetsbetyg. En del 
av fondens medel investeras dessutom i lösnings
bolag som är med och bidrar till att uppfylla FN:s 
globala hållbarhetsmål.

Servicekontorets verksamhet är  miljödiplomerad 
och förvaltningen arbetar systematiskt med att 
minska miljöpåverkan från matlagning, städning, 
transporter och itsystem. En digital miljöhandbok 
finns på intranätet och arbetet har varit fortsatt 
inriktat på att minska vattenförbrukningen och 
elförbrukningen. 

Tillsammans med Måltid Sverige och Hallands 
kommuner har måltidsservice tagit ett nytt grepp 
om att aktivt minska matsvinn i Matsvinn 2.0. I 
januari genomfördes en stor kickoff med svinn
föreläsning för all måltidspersonal som har följts av 
en workshop och kommer följas av fler. På grund 
av pandemin har arbetet stannat av något. Alla våra 
kök mäter och registrerar svinn.

Vid planering av matsedel i såväl förskola, skola och 
äldreomsorg arbetas med säsong kring råvaror och 

rätter. Vegetarisk kost serveras regelbundet på skolor 
och förskolor och skolans måltider koldioxidberäknas. 
Klimatavtrycket synliggörs för eleverna på matsedeln.  

Samordningsgraden för den samordnade varu
distributionen har ökat med fyra procent till 71 
procent samtidigt som koldioxidutsläppen från 
fordonen har minskat.

Halmstads kommun är från i år en Håll Sverige 
Rentkommun och får framöver stöd i det lokala 
 arbetet mot nedskräpning. De årligen återkommande 
skräpplockaraktiviteterna fick ställas in på grund av 
pandemin, men kommunen har placerat ut behållare 
med sopsäckar på några utvalda platser för att upp
muntra till egna skräpplockarinitiativ. I centrum har 
25 befintliga avfallsbehållare bytts ut mot uppkopp
lade, soldrivna och självkomprimerande avfalls
behållare som talar om när behållaren är full. 

Under året har kommunen tagit ytterligare steg 
inom cirkulär ekonomi. Antalet leverantörer för 
begagnade möbler har utökats och dessa kan numera 
också köpa tillbaka möbler vilket ökar förutsätt
ningarna för återbruk. Istället för nya maskiner till 
markskötsel testar kommunen en funktionstjänst 
för markskötsel med begagnade maskiner. Krav på 
plastinnehåll har ställts i upphandlingen av pappers 
och plastprodukter för att i möjligaste mån fasa ut 
miljöstörande plast. Avtal har tecknats med en aktör 
för hantering av farligt avfall i kommunens verksam
heter. Anvisningar med avfallsförebyggande krav i 
upphandlingar har tagits fram. 

En utveckling av domänen ”Vattensmart” star
tades upp med informationsmaterial för kunderna 
om att spara på vatten och göra vattensmarta val. 
En insats som gjorts för att minska dricksvatten
användningen är att installera regnvattentankar för 
spolning av cirka 40 toaletter i en kontorsbyggnad. 

Kommunens första egna naturreservat har inrättats 
och Alets mycket värdefulla naturmiljö har nu fått ett 
formellt skydd. Insatser för att bibehålla och utveckla 
naturvärden har bland annat gjorts genom natur
vårdsbränningar av ljunghed och gräsmarker på Hag
ön, i Möllegård och i Alets naturreservat. Åtgärder 
enligt fastställd skötselplan påbörjades på Galgberget 
och LONAprojektet Ökat friluftsliv i Hule Natur
reservat är uppstartat. Kommunen har tagit upp 
kampen mot invasiva arter och satt in åtgärder för att 
bekämpa jätteloka, parkslide och gul skunkkalla.

Fylleåleden har fått en koppling till Hagöns 
natur reservat och havet genom en nyanlagd gång 
och cykel underfart under Västkustbanan. Under 
pandemi året har intresset för att vistas och mötas 
utomhus märkts av med ett högt besökstryck i natur
områdena.
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Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten

HALMSTAD – HEMSTADEN
Vi är en kommun där människor möts  
– med trygghet, respekt och kärlek

HALMSTAD – UPPLEVELSESTADEN
Vi har en atmosfär som ger livslust – genom 
 aktivitet, gemenskap och livskvalitet

HALMSTAD – KUNSKAPSSTADEN
Vi är en kommun där människor växer och 
 utvecklas – genom livslångt lärande och 
 kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande

Figur 3: Halmstads kommuns vision

 Styrning och  
 uppföljning av  
 den kommunala  
 verksamheten 

Det formella syftet med kommunkoncernens 
 styrning är att: 

• Säkerställa att kommunens vision och de politiska 
ambitionerna får genomslag.

• Verksamheterna bedrivs ändamålsenligt, kvalita
tivt och med en god ekonomisk hushållning. 

• Systematiskt styra och säkerställa arbetet med 
 planering, genomförande, uppföljning och för
bättring av kommunkoncernens verksamhet.

STYRMODELL 
I Halmstads kommun finns en gemensam styr
modell. Den gäller för alla nämnder och bolags
styrelser samt förvaltningar och bolag. Modellens 
syfte är att styra och leda verksamheten under året. 

Styrmodellen består av kvalitetsstyrning, mål
styrning och ekonomistyrning. Modellens arbets
flöde under året är verksamhetsplanering, genom
förande och uppföljning/förbättring. 

Hela styrningen utgår från grunduppdraget. Alla 
verksamheter har ett grunduppdrag för just sin verk
samhet. Uppdraget följer av både kommunal och stat
lig styrning. En viktig del i styrningen handlar om att 
beskriva grunduppdraget och skapa en enad bild kring 
det. Kvalitets, mål och ekonomistyrning hjälper till 
att belysa grunduppdraget ur olika perspektiv. 
Kvalitetsstyrning handlar om att säkra att vi utför 
grunduppdraget på det sätt som är tänkt och med 
den kvalitet som eftersträvas.  
Målstyrning handlar om att utveckla grunduppdraget, 
genom att sätta upp prioriterade utvecklingsmål och 
visa vad som är mest prioriterat att förbättra. 
Ekonomistyrningen handlar om att effektivt använda 
tillgängliga resurser vi har, personella och ekonomiska, 
för att genomföra och utveckla grund uppdraget 
– men också om att ha ett hållbarhetsperspektiv i 
nyttjandet av resurserna.

HALMSTADS KOMMUNS VISION
Halmstads kommuns vision speglar kommunens 

långsiktiga viljeinriktning och ger en bild av ett 
önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Visionen 
bygger på en välkänd och inarbetad beskrivning av 
Halmstad som staden med tre hjärtan – där varje 
hjärta står för något som Halmstad ska vara eller 
sträva mot att vara i framtiden (figur 3). 

VÄRDEGRUND 
Värdegrunden ska ge en bild av vilka grundläggande 
värderingar som ska gälla för Halmstads kommun. 
Värdegrunden syftar till att ge alla medarbetare en 
gemensam grund för det dagliga arbetet och en bild 
av kommunen som arbetsgivare.

Vår vision om Halmstad bygger på  demokratiska 
värden. Alla Halmstadsbor ska ha möjlighet till 
delaktighet och inflytande i de demokratiska 
 processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår 
gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt. Alla 
som möter kommunens verksamhet ska känna att de 
har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsik
tigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodo
ser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

ANSVARSSTRUKTUR
Inom Halmstads samlade verksamhet finns flera 
nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfull
mäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser 
för de kommunala bolagen. Därtill finns det en 
tjänste personsorganisation till stöd för det  politiska 
styret och för genomförandet av verksamheten. 
Utöver detta finns det ett antal samverkansverkans
partner i form av intresseföretag eller gemensamma 
nämnder.
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Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda 
politikerna, är det högsta beslutande och styrande 
 organet. De politiska partiens mandat av fullmäk
tiges 71 platser framgår av figur 4. Kommunfull
mäktiges roll i styrningen är att fastställa kommun
övergripande visioner, planer, mål och uppdrag för 
den kommunala koncernen. Detta görs framförallt 
genom årliga beslut om nästa års budget och över
siktsplan för de nästkommande åren. I samband 
med budget fastställer kommunfullmäktige konkreta 
mål för god ekonomisk hushållning samt ekonomis
ka krav och ramar för kommande år. Fullmäktige 
ska också fatta beslut i alla frågor av principiell 
beskaffenhet samt lägga fast reglementen, bolags
ordningar och ägardirektiv för att styra den kom
munala  koncernen. Fullmäktige tillsätter ledamöter i 
kommunstyrelse och nämnder samt föreslår styrelse
ledamöter till de kommunala bolagen. Fullmäktiges 
roll i uppföljningen är att godkänna delårsrapporter 
och årsredovisning samt besluta om ansvarsfrihet för 
styrelser och nämnder inom kommunens nämnds
organisation.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
för verkställighet, uppföljning och utvärdering 
 vilket  inbegriper ledning och samordning av 
mål, rikt linjer, direktiv och ekonomi för styrning 
och kontroll av hela den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen svarar således för planering 
och uppföljning av ekonomi och verksamhet för 
kommunens nämnder och de kommunala bolagen. 

Betydande delar av detta ansvar är kopplat till upp
siktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda 
rubriker nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till 
kommunfullmäktige.
Kommunrevisionens uppgift är att sakligt och objektivt 
granska och kontrollera kommunens verksamhet. 
Revisorerna granskar om kommunstyrelsen och kom
munens nämnder har uppfyllt sina uppdrag på det 
sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Kommun
revisionen granskar genom så kallad lekmannarevi
sion även bolag som kommunen helt eller delvis äger.
Styrelsen för Halmstads Rådhus AB svarar för finansiell, 
skattemässig samt viss operativ samordning, sins
emellan bolagen och mellan bolagen och kommu
nen. Det innebär att styrelsen ansvarar för att följa 
upp att dotterbolagen utvecklas enligt finansiella 
och ickefinansiella mål och direktiv från kommun
fullmäktige samt löpande identifiera samordnings
fördelar inom bolagssfären och med kommunen. 
Halmstads Rådhus AB rapporterar  normalt till 
 kommunstyrelsen. I koncernen Halmstads  Rådhus 
AB ingår åtta bolag med verksamheter inom 
områdena bostäder, fastigheter, energi och miljö, 
bredband, hamn, flyg, teater, företagsinkubator och 
destinationsutveckling.
Övriga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att 
respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och 
riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges 
uppdrag verkställs och mål uppnås. I styrsystemet 
innebär det att nämnder och styrelser utvecklar

Figur 4: Antal mandat i kommunfullmäktige i Halmstads kommun den 31 december 2020.
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 strategier, mål och indikatorer samt identifierar 
risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och 
uppdrag. Detta sammanfattas i verksamhetsplan för 
nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnder 
rapporterar normalt till kommunstyrelsen. Bolagen 
med undantag för bolaget Laholmsbuktens VA AB 
 rapporterar till styrelsen för Halmstads Rådhus AB.
Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar 
för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång 
till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden 
samt för att bedriva den operativa verksamheten. 
I styrsystemet innebär det att tjänstepersoner i 
 nämnder och bolag ska översätta de politiska visio
nerna, strategierna, målen och uppdragen till opera
tiva mål och konkreta aktiviteter samt åter rapportera 

till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och 
ekonomi utvecklas.

KOMMUNENS OLIKA ROLLER
En kommun har flera roller eller aktörskap, som 
de också kan benämnas. En kommun ska utveckla 
lokalsamhället och den lokala demokratin. Kommu
nen ska också tillhandahålla service och välfärds
tjänster. Halmstads kommun är även en stor arbets
givare. Kommunkoncernens styrning utgår från 
dessa tre aktörskap: samhällsaktör, välfärdsaktör och 
arbetsgivare. Detta tredelade uppdrag har betydelse 
för styrning och organisering av verksamheten.

Figur 5: Kommunens olika roller
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HALMSTADS KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET
Samtliga helägda kommunala aktiebolag är samla
de i en bolagskoncern med Halmstads Rådhus AB 
som moderbolag. Halmstads Rådhus AB och dess 
dotterbolag bedriver kommunal verksamhet under 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Bolagen ska följa 
fastställda direktiv och instruktioner som beslutas 
av kommunfullmäktige. I koncernen Halmstads 
Rådhus AB ingår åtta bolag med verksamheter inom 
områdena bostäder, fastigheter, energi och miljö, 
bredband, hamn, flyg, teater, företagsinkubator och 
destinationsutveckling.

Sedan år 2019 finns även ett samägt bolag, 
 Laholmsbuktens VA AB, bildat tillsammans med 
Laholms kommun och som från år 2020 ansvarar 
för dricksvatten, dagvatten och avloppsförsörj
ningen i Halmstad och Laholm. Samtidigt har den 
tidigare gemensamma nämnden, nämnden för 
Laholmsbuktens VA, avvecklats.

Halmstads kommun medverkar också i Hjälp
medelsnämnden samt Patientnämnden som är 
 gemensamma nämnder tillsammans med kommu
nerna i Halland och Region Halland.

Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad kommuner 
har en gemensam nämnd inom överförmyndar
verksamheten. Nämnden för överförmyndare i 
 sam verkan har till uppgift att utöva tillsyn över 

förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
En stor del av den kommunala verksamheten 

bedrivs av andra juridiska personer än kommunen, 
det vill säga kommunen har valt att överlämna verk
samhetsutövandet på privata utförare ”företag som 
helt ägs av andra juridiska personer än kommunen 
och till vilka kommunen överlämnat vården av en 
kommunal angelägenhet”. Inom framförallt områ
dena vård och omsorg samt förskoleverksamhet har 
Halmstads kommun valt att lägga ut vissa delar av 
huvudverksamheten på entreprenad. Arbetet med 
att ge kommunens invånare goda resultat för skatte
medlen genom att konkurrensutsätta kommunens 
olika verksamheter fortgår löpande.

Delar av de kommunala gruppbostäderna drivs 
av Stiftelsen Bräcke Diakoni och äldreboende på 
Nissastrand av Attendo Sverige AB. Kommunens 
företagshälsovård drivs av Personligt Engagerad 
arbetsmiljöpartner i Väst AB. Delar av kommunens 
vuxenutbildning drivs av Academedia Eductus AB, 
Movant AB, Astar AB och Hermods AB.

Valfrihetssystem finns inom hemtjänsten gällande 
service och omsorg. Intresserade leverantörer kan 
löpande anmäla sitt intresse att medverka och bli 
 antagna som leverantörer. Samtliga  leverantörer 
inom hemtjänst måste utföra både omsorg och 
service.

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten

Figur 6: Halmstads kommuns samlade  verksamhet. 
Ögonblicksbild den 31 december 2020.
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INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam
ordnande ansvar för internkontroll inom kommun
koncernen. Den interna kontrollen är en del av 
styrningen. Det handlar om att säkerställa att 
verksamheten har säkra rutiner för att nå upp
satta mål, och utföra de uppgifter som kommun
koncernen har ansvar för på ett ändamålsenligt och 
betryggande sätt. Internkontroll är dock inte endast 
en styrnings och strukturfråga, utan berör också 
 förhållningssättet hos förtroendevalda, chefer och 
medarbetare. Internkontrollen är även ett viktigt 
verktyg i att  understödja kommunstyrelsens uppsikt 
över nämnder och bolagsstyrelser.

En återrapportering har genomförts av 2020 
års internkontrollplaner. Respektive nämnd och 
bolagsstyrelse har ansvaret att följa upp och  åtgärda 
de avvikelser som konstaterats i samband med upp
följningen. Överlag har arbetet med internkontroll 
fungerat väl i kommunkoncernen. Det måste dock 

God ekonomisk hushållning  
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noteras att de ständiga förbättringar, som kunnat 
ses år från år sedan ett mer intensivt arbete inled
des med internkontroll omkring 2012, nu i stort 
stannat av. Kommunkoncernen har, som tidigare 
konstaterats, närmast nått en ”platå” i arbetet med 
internkontroll. Inriktningen från och med nu är att 
stärka upp de verksamheter där det fortfarande finns 
vissa förbättringsbehov, samt att säkra kvaliteten i de 
verksamheter som redan nått en god nivå.

Ansatsen nu är att anpassa arbetet med intern
kontroll till en horisontell, nära och tillitsbaserad 
styrning. Detta kommer bland annat ta sig uttryck i 
att risk och väsentlighetsanalysen genomförs som 
en del av den planeringsanalys varje förvaltning och 
bolag (på tjänstepersonsnivå) ska ta fram inför verk
samhetsplaneringen. Utifrån de risker som identifie
ras här, avgör nämnden eller bolagsstyrelsen vilka 
som är prioriterade att bevaka. Förvaltningen eller 
bolaget tar utefter detta fram de kontrollmoment 
som ska kopplas till riskerna.
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 God ekonomisk  
 hushållning  
 och ekonomisk  
 ställning 

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer, det vill 
säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den 
kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift 
att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk 
hushållning. Nedan följer en avstämning och utvär
dering av god ekonomisk hushållning i Halmstads 
kommun. Därefter följer en analys av den kommu
nala koncernens ekonomiska ställning.

HUSHÅLLNING OCH KVALITET

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen framgår det att kommunerna ska 
ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella mål
I kommunallagen regleras det så kallade balans
kravet, som innebär att kommunen för ett räken
skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. 
Endast balans mellan intäkter och kostnader kan 
dock inte bedömas vara tillräckligt för att god 
ekonomisk hushållning ska kunna anses råda. För 
att säkra det egna kapitalet, och bland annat bygga 
upp medel för investeringar, krävs att kommunen 
redovisar positiva resultat.

Halmstads kommun arbetar efter tre finansiella 
mål som avser att hantera resultat och investerings
nivåer samt kommunens långsiktiga betalnings
styrka, soliditeten.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärde för 
de finansiella målen år 2020 i samband med anta
gandet av planeringsdirektiv med budget 20202024. 
Samtliga mål syftar till att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning.

Det första målet, resultatmålet, innebär följande:
Resultatet ska vara positivt i en sådan nivå att det 
årliga överskottet ska uppgå till 2 procent av skatter 
och bidrag.
Att kommunen redovisar positiva resultat bidrar till 

att självfinansiera kommunens investeringar. Till
sammans med årets avskrivningar utgör resultatet 
förenklat kommunens kassaflöde, som kan användas 
till att finansiera investeringar. Om investeringarna 
överstiger kassaflödet måste kommunen låna till 
mellanskillnaden. Genom resultatmålet tryggas dess
utom att kommunens tillgångar inte realt minskar i 
värde över tid och för kommande generationer.

Ett resultatmål om två procent av skatter och bi
drag, innebar vid budgeteringstillfället att kommunen 
skulle uppvisa ett resultat på +115 mnkr. Vid budge
teringstillfället uppnåddes inte detta resultatmål. Det 
budgeterade resultatet fastställdes vid budgettillfället 
till +42 mnkr, för år 2020, och uppgår efter tilläggs
anslag och resultatregleringar nu till +18 mnkr.

Kommunens resultat, exklusive realisationsresultat 
och värdeförändringar, uppgår till +353 mnkr. Detta 
innebär att målsättningen uppfyllts vid årsbokslutet.

Det andra målet, soliditetsmålet, innebär följande:
Soliditeten, inklusive total pensionsskuld, ska vara 
stark.

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 finan
siella handlingsutrymmet.

Halmstads kommun har ett av Sveriges kommu
ners högsta soliditetsmått, och har haft en stark 
finansiell ställning under lång tid. Denna position 
innebär låga finansiella kostnader och goda finan
siella intäkter, vilka används för att bedriva verksam
het i kommunen. Målsättningen för soliditetsmåttet 
år 2020 är att det inte ska understiga 50 procent. I 
bokslutet uppgår soliditeten till 63,0 procent, vilket 
innebär att målsättningen uppfyllts.

För att hålla investeringsvolymen på en jämn 
och långsiktigt uthållig nivå har kommunen även 
formulerat ett finansiellt mål för verksamhetens 
investeringsvolymer.

Investeringsvolymsmålet innebär följande:
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringarna, 
exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande 
verksamhet, ska minst uppgå till 75 procent. 

Målformuleringen bedöms skapa en ekonomisk 
begränsning av investeringsvolymen över tid, vilken 
dels tillåter investeringar som genomförs inom 
affärsmässig verksamhet, dels medger en på lång sikt 
stabil och gradvis ökning av investeringsvolymerna. 
Om målet uppfylls innebär det en hanterbar ökning 

God ekonomisk hushållning  
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av kommunens låneskuld, för de investeringar som 
görs i den kommunala kärnverksamheten. Målet 
kan, under den utmanande period Halmstads kom
mun befinner sig i nu med stora investeringsbehov, 
anses vara förenligt med intentionerna i begreppet 
god ekonomisk hushållning. På sikt bör självfinan
sieringsgraden för de investeringar som görs i den 
kommunala kärnverksamheten emellertid vara 100 
procent, för att undvika ökat lånebehov. 

I praktiken innebär det finansiella målet att Halm
stads kommun genomsnittligen kan investera för 
närmare 800 mnkr årligen exklusive investeringar 
inom affärsdrivande verksamhet. Investeringar som 
görs inom affärsdrivande verksamheter bygger på 
affärsmässiga grunder och kan därför, i enlighet med 
det finansiella målet, undantas från begränsningen. 

Självfinansieringsgraden beräknas genom att till 
årets resultat addera avskrivningar och ställa detta 
förenklade kassaflöde i relation till kommunens net
toinvesteringar, exkluderat investeringar i affärsdri
vande verksamhet.

I årsbokslutet uppgår självfinansieringsgraden 
av nettoinvesteringarna, exklusive investeringar 
som görs inom affärsdrivande verksamhet, till 104 
procent vilket innebär att även investeringsmålet 
uppfyllts. Planerade investeringsvolymer är dock 
fortfarande högre än vad som är långsiktigt hållbart.

Sammanfattningsvis innebär detta att kommunens 
tre finansiella mål för år 2020 uppnåtts vid bokslutet.

Kommunfullmäktiges mål
I kommunallagen framförs att det för verksamheten 
ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. Verksamhets
perspektivet fokuserar på kommunens förmåga att 
bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt vis.

I kommunens planeringsdirektiv med budget 
20202024 har nio mål antagits av kommun
fullmäktige. Målen är kommunkoncern
övergripande, och har ett samhällsperspektiv.

Det bör noteras att målen förvisso fastställs sam
tidigt med kommunens budget, men något direkt 
samband mellan ett enskilt mål och budgeten kan 
inte alltid utläsas. 

Nämnder och bolagsstyrelser beslutar även om 
verksamhetsmål för den egna verksamheten för att 
denna ska bedrivas effektivt, ändamålsenligt och 
med god kvalitet. De kan även arbeta med kommun
fullmäktiges mål i sin verksamhetsplanering.

Merparten av målen kan uppskattas ha relevans 
för om kommunen kan anses ha en god ekonomisk 
hushållning eller inte. I bokslutet bedöms att förflytt
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ning sker i riktning mot önskade effekter för sex av 
målen, medan en delvis förflyttning sker för tre mål.

Kvalitet och effektivitet
Kvalitetsarbete är en viktig del inom alla verksamhe
ter i en organisation. I Halmstads kommun med dess 
bolag arbetar varje verksamhet med de kvalitets och 
utvecklingsfrågor som är viktiga för just den verk
samheten. Förvaltningarna och bolagen behöver ett 
kvalitetsarbete som är anpassat till och fungerar i 
deras specifika verksamheter. Samtidigt behövs en 
gemensam syn på vad kvalitet är, och i viss mån på 
hur kommunkoncernen ska arbeta för en god kvali
tet i verksamheterna.

Under 2020 har utvecklingen av kvalitets
styrningen fortsatt och intensifierats. Kvalitets
styrning innebär att varje verksamhet definierar sitt 
grunduppdrag – det vill säga vad som ska göras, 
för vem, av vem, med vem och med vilket  resultat. 
 Detta beskrivs i kvalitetsfaktorer. Genom att 
identifiera och följa de kvalitetsindikatorer i grund
uppdraget som är mest relevanta att ha uppsikt på 
för att hålla önskad kvalitet styrs verksamhetens 
grunduppdrag. Nämnden eller bolagsstyrelsen tar 
fram övergripande kvalitetsfaktorer utifrån regle
mente, bolagsordning och ägardirektiv. Förvaltningen 
eller bolaget tar sedan fram kvalitetsindikatorer till 
dessa faktorer. På övriga verksamhetsnivåer tas såväl 
kvalitetsfaktorer som indikatorer fram av  samma 
nivå (exempelvis avdelning eller enhet).

Effektivitet
Sveriges kommuner och regioner har tillsammans 
med Rådet för främjande av kommunala analyser 
tagit fram en uppsättning nyckeltal om ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet i kommuner. Nyckel
talen beskriver bland annat förvärvsarbetande 
invånare, gymnasieelever som tar examen inom fyra 
år, befolkningens hälsotillstånd, utbildningsnivå, 
ekologiska livsmedel och kommunkoncernens solidi
tet. Halmstads kommun uppvisar generellt resultat i 
nivå med kommungruppen större stad. 

Rådet för främjande av kommunala analyser har 
i en ny satsning, med data från 2019, utarbetat ett 
effektivitetsindex för samtliga kommuner. Indexet 
visar kommunernas relativa effektivitet, mätt som 
insatta resurser och levererad kvalitet. Indexet mäter 
ett antal olika områden, och gör även en samman
ställning av dem enligt figur 7. Indexet går från 0 
(kommuner med sämst värden) till 100 (kommuner 
med bäst värden).
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HALMSTADS KOMMUNS EFFEKTIVITET Halmstad Medel*

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 167 565 kr 153 895 kr

Elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven 67% 72%

Elever i årskurs 3 i kommunens skolor som klarat alla delprov i svenska, svenska 2 och matematik 69% 70%

Elever åk 9 i kommunens skolor behöriga till yrkesprogram 88% 86%

Elever i åk 9 som är nöjda med skolan som helhet 71% 68%

Gymnasieelever med examen inom fyra år 68% 70%

Kostnad per elev i gymnasieskolan 131 775 kr 122 443 kr

Kvalitetsaspekter i äldreboende 88% 62%

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 925 499 kr 859 353 kr

Hur nöjda är kunderna med sitt särskilda boende (andel mycket/ganska nöjda)? 88% 80%

Vad är kostnaden per kund inom hemtjänsten i kommunen? 326 052 kr 279 918 kr

Hur nöjda är kunderna med den hemtjänst de erhåller (andel mycket/ganska nöjda)? 79% 74%

Kostnad per invånare för insatser till personer med funktionsnedsättning 6 038 kr 6 612 kr

Tabell 2: Halmstads kommuns effektivitet 
* Medelvärdet avser kommungruppen större stad
Uppgifter hämtade från Kolada, en öppen jämförelsedatabas inom och mellan kommuner och regioner.

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET
I Sveriges kommuner och regioners undersökning 
Kommunens kvalitet i korthet beskrivs årligen kom
munens kvalitet inom tre områden: barn och unga, 
stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Under
sökningen består av mått som syftar till att belysa 
vilka verksamhetsresultat kommunen nått och hur 
effektivt skattemedel används.

Överlag kan noteras att Halmstad tillhör den 
mittersta gruppen kommuner. Det vill säga, vi har 
i flertalet fall resultat som får sägas vara relativt 
genomsnittliga.

Halmstads kommuns starka sidor är i 2020 års 
undersökning bland annat deltagartillfällen för barn 
och unga i idrottsföreningar, trivsel hos boende i 
gruppbostad och andelen miljöbilar i kommunens 
verksamhet. Det finns också tydliga förbättrings
områden såsom väntetid till gruppbostad och 
 handläggningstid för bygglov.

Resultat och ekonomisk ställning
För att beskriva och analysera finansiellt resultat, 
utveckling och ställning för Halmstads kommun 
används en etablerad finansiell analysmodell för 
kommunsektorn benämnd RKmodellen. Modellen 
beskriver ekonomi ur fyra övergripande perspektiv 
som benämns resultat och kapacitet samt risk och 
kontroll. Syftet är att ge olika bedömare ett fördjupat 
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Figur 7: Effektivitetsindex. Halmstads kommuns effektivitets index  
enligt Rådet för kommunala analysers sammanställning
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HALMSTADS KVALITET I KORTHET

BARN OCH UNGA 2020

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2

Kostnad per barn i förskolan 2

Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 2

Elever i årskurs 6 i kommunens skolor med lägst betyg E i matematik 2

Elever i årskurs 9 i kommunens skolor som är behöriga till yrkesprogram 2

Elever i årskurs 9 som är nöjda med skolan som helhet 2

Kostnad per elev för grundskolan 2

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa 2

Gymnasieelever i kommunens skolor med examen inom fyra år 2

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro 2

Kostnad per elev i gymnasieskolan 2

Aktivitetstillfällen för barn och unga i bibliotek 1

Elever i musik- eller kulturskola 2

Deltagartillfällen i idrottsföreningar för 7-20-åringar 1

STÖD OCH OMSORG 2020

Personer inom individ- och familjeomsorg som upplever en förbättrad situation 2

Personer som inte sökt försörjningsstöd på nytt efter ett år 2

Väntetid från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd 2

Kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg 1

Väntetid från beslut till erbjuden inflyttning till gruppbostad 3

Boende i gruppbostad som alltid trivs hemma 1

Boende i gruppbostad som får bestämma över saker som är viktiga för dem 2

Kostnad per invånare för insatser för personer med funktionsvariation 2

Väntetid från ansökningsdatum till inflyttningsdatum för äldreboende 2

Antal personer en kund inom hemtjänsten möter under 14 dagar 1

Kvalitetsaspekter i äldreboende 1

Helhetssynen på äldreboende 1

Helhetssynen på hemtjänst 2

Kostnad per invånare för äldreomsorg 2

SAMHÄLLE OCH MILJÖ 2020

Delaktighetsindex 1

Nya elever (inom två år) på sfi som klarat minst två kurser 2

Deltagare som börjat arbeta eller studera efter etablering för nyanlända 2

Företagsklimat 2

Handläggningstid för bygglov gällande en- och tvåbostadshus, från fullständig ansökan 3

Insamlat hushållsavfall 2

Miljöbilar i kommunens verksamhet 1

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 2

Tabell 3: Halmstads kvalitet i korthet
Källa: SKR:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet 2020.

1

2

3

Halmstad tillhör 25 procent kommuner med bäst resultat 

Halmstad tillhör kommuner med genomsnittligt resultat

Halmstad tillhör 25 procent kommuner med sämst resultat
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underlag som ger möjlighet att avgöra huruvida 
Halmstads kommun ur ett finansiellt perspektiv har 
en god ekonomisk hushållning.

Utvärderingen utgår från ett koncern perspektiv 
men inriktas till stor del på verksamheten som 
 bedrivs inom kommunen. Koncernperspektivet 
syftar till att ge en helhetsbild över kommunens 
verksamhet och engagemang oavsett juridisk form. 
Den sammanställda redovisningen för koncernen 
visar således resultat och ställning för kommunen 
och de kommunala bolagen där interna transaktioner 
inom koncernen har eliminerats.

Notera särskilt att tidigare års jämförelsetal har 
justerats enligt nya redovisningsprinciper som om 
dessa hade tillämpats även tidigare år. Detta innebär 
att resultaten för åren 20162018 har förändrats 
jämfört med tidigare rapporter.

RESULTAT OCH KAPACITET

Resultat
Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma 
utvecklingen av och relationen mellan intäkter och 
kostnader, både utifrån det aktuella räkenskapsåret 
och utifrån utvecklingen över tid.

Koncernen
Årets resultat för Halmstads kommuns samlade 
verksamhet uppgår till 560 mnkr jämfört med 
447 mnkr samma period föregående år (figur 8). I 
jämförelse med föregående år är resultatet 113 mnkr 
högre, vilket till största del härrör från att kom
munens resultat är bättre än föregående år. Kom
munens resultat förbättring beror till stor del på 
att staten tillskjutit extra generella statsbidrag med 
anledning av pandemin. Bolagskoncernens rörelse
resultat är lägre jämfört med föregående år, främst 
hänförligt till ökade kostnader.

Kommunen
Halmstads kommun redovisar för 2020 ett resultat 
på 456 mnkr (figur 9). I jämförelse med föregående 
år är resultatet 164 mnkr högre, vilket till största 
del beror på att kommunen erhållit högre generella 
statsbidrag jämfört med föregående år med anled
ning av att staten tillskjutit extra medel beroende på 
pandemin. Kommunens resultat efter balanskrav
sjusteringar uppgår till 353 mnkr. Därmed uppfyller 
kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans vid årsbokslutet.

Jämförelsestörande poster
I syfte att göra kommunens resultat jämförbara 
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Figur 8: Årets resultat koncernen
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Figur 9: Årets resultat kommunen

mellan åren behövs det ibland tas hänsyn till intäkts 
eller kostnadsposter som ”stör” sådana jämförelser. 
I kommunens resultat ingår så kallade jämförelsestö
rande poster uppgående till 149 mnkr, jämfört med 
220 mnkr föregående års bokslut. I de jämförelsestö
rande posterna ingår år 2020 poster som kommunen 
normalt anser vara jämförelsestörande beroende på 
dess variation mellan åren, nämligen orealiserad 
värdeförändring av finansiella instrument som vid 
bokslutstillfället värderas till marknadsvärden, 5 
mnkr. Som jämförelsestörande kategoriseras även 
realisationsresultat härrörande från kommunens 
medel avsatta för framtida pensionsförpliktelser, 
54 mnkr, och realisationsvinster uppkomna vid 
fastighetsförsäljningar. I år inkluderas även de om
fattande resultaten från exploateringsverksamheten. 
Om hänsyn tas till alla poster av jämförelsestörande 
karaktär uppgår kommunens resultat till 307 mnkr, 
vilket är 235 mnkr högre jämfört med föregående år 
(tabell 4).

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens verksamhet finansieras till största del 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och medel 
från det kommunala utjämningssystemet. Totalt 
uppgår dessa till 5 934 mnkr och har sammantaget 
ökat med 4,6 procent jämfört med föregående år. 
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RESULTAT DÅ JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER EXKLUDERATS

RESULTAT DÅ JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER    
EXKLUDERATS – MNKR 2019 2020

Resultat 292 456

Orealiserad värdeförändring av finansiella instrument 
ökning(-)/minskning(+)

-147 -5

Realisationsvinster/förluster pensionsmedelsplaceringar -5 -54

Realisationsvinster fastighetsförsäljning -33 -44

Exploateringsverksamhet -35 -46

Resultat efter jämföresestörande poster 72 307
 

Tabell 4: Resultat då jämförelsestörande poster exkluderats

I jämförelse med föregående bokslut är kommu
nens eget skatteunderlag i princip oförändrat, och 
uppgår i år till 4 572 mnkr. De nedstängningar och 
genomförda permitteringar som följt av pande
min påverkar skatteunderlaget stort. Staten har på 
grund av pandemin och den kraftigt försämrade 
skattekraftsutvecklingen tillskjutit stora generella 
statsbidrag till den kommunala sektorn. Totalt har 
kommunen erhållit 134 mnkr i generella statsbidrag. 
Detta tillskott är en bidragande faktor till att netto
bidraget från generella statsbidrag och det kommu
nala utjämningssystemet har ökat från 1 104 mnkr 
föregående årsbokslut till 1 362 mnkr år 2020.

Medelskattesatsen i riket 2020 uppgår till 20,72 
kr för Sveriges kommuner. I Halmstads kommun 
är skattesatsen oförändrad jämfört med föregående 
år och uppgår till 20,98 kronor. Detta innebär att 
skatten är högre än medelskattesatsen i riket.

Kommunens nettokostnadsutveckling
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 
på 4,6 procent kan ställas i relation till att den kom
munala verksamhetens nettokostnad ökat med låga 
0,9 procent (tabell 5). Nettokostnaden påverkas vid 
bokslutet dock av vissa tidigare nämnda jämförelse
störande poster. Bortses från dessa är nettokostnads
ökningen ändå endast 1,2 procent. Därmed ökar 
kommunens nettokostnader mindre än skatteunder
laget. För att på lång sikt behålla en god ekonomisk 
hushållning, är det viktigt att nettokostnadsökning
en inte är större än ökningen av skatteintäkter och 
statsbidrag.

Förhållandet mellan intäkter och kostnader kan 
också belysas genom att analysera hur stor andel 
olika typer av löpande kostnader tas i anspråk av 
skatteintäkter och statsbidrag. Av tabell 6 framgår 
att den kommunala verksamhetens nettokostnader, 
exklusive avskrivningar och pensionskostnader, 
utgör 83,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag 
vid årsbokslutet 2020.

FÖRÄNDRINGAR AV  VERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER, 
 NETTOKOSTNADER,  SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 

FÖRÄNDRINGAR AV  VERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER, NETTOKOST-
NADER,  SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter -1,2% -1,9% 0,7%

Verksamhetens kostnader inkl. pensioner 
och avskrivningar

5,0% 2,2% 0,9%

Verksamhetens nettokostnader 6,9% 3,3% 0,9%

Skatteintäkter och statsbidrag 3,4% 5,1% 4,6%

Verksamhetens resultat 3,4% -1,7% -3,7%

Finansnetto -47,9% 257,9% -15,8%

Tabell 5: Förändringar av  verksamhetens intäkter, kostnader, nettokostnader, 
 skatteintäkter och finansnetto

NETTOKOSTNADSANDELSUTVECKLING 

NETTOKOSTNADSANDELSUTVECKLING 2018 2019 2020

Verksamheten/skatteintäkter och 
 statsbidrag

88,2% 86,4% 83,1%

Pensioner/skatteintäkter och statsbidrag 7,1% 6,8% 6,4%

Avskrivningar/skatteintäkter och statsbidrag 6,2% 6,6% 6,9%

Finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag -1,5% -5,0% -4,0%

Summa löpande kostnader 100,0% 94,8% 92,4%

Tabell 6: Nettokostnadsandelsutveckling 

Pensionskostnadernas andel av skatteintäkterna och 
statsbidragen ligger på en lägre nivå jämfört med 
föregående år och uppgår till 6,4 procent, vilket är 
en minskning med 0,4 procentenheter (tabell 6). 
Avskrivningarna är relativt sett likartade över tiden, 
även om kostnaderna stigit de senaste åren på grund 
av de höga investeringsvolymerna, och uppgår i år 
till 6,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Kommunens finansnetto, finansiella intäkter redu
cerat med finansiella kostnader, ligger på en lägre 
nivå än föregående år och uppgår sammanlagt till 
240 mnkr. Vid bokslutet består de finansiella intäk
terna av orealiserade värdeförändringar på finansiella 
tillgångar på 5 mnkr, utdelningar och borgens
avgifter från kommunens bolag på sammanlagt 133 
mnkr samt av räntor och avkastning på pensions
medelsplaceringar. Totalt har kommunens placerade 
medel avkastat 94 mnkr främst i form av räntor och 
utdelningar. De finansiella kostnaderna, 5 mnkr, 
består i år företrädesvis av ränta på pensionsmedels
avsättningar, men också av räntekostnader för 
 krediter, lån och räntor på finansiell leasing.

Tillsammans tog verksamhetens nettokostnader 
92,4 procent i anspråk av kommunens skatteintäkter 
och statsbidrag.
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Budgetföljsamhet kommunen
Halmstads kommun redovisar för 2020 ett resultat 
uppgående till 456 mnkr (tabell 7), vilket kan ställas i 
relation till det reviderade budgeterade  resultatet om 
+18 mnkr, varav 24 mnkr avser resultat balanseringar 
från föregående år. Under året har inga  tilläggsanslag 
inom driftbudgeten beviljats. Detta innebär att 
 kommunen har en budgetavvikelse på 438 mnkr.

Den positiva avvikelsen för finansnettot beror till 
stor del på realisationsresultat från försäljningar av 
värdepapper, 54 mnkr, men även på den redovis

Nämndernas budgetavvikelse
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att kommunens nämnder klarar av 
att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av 
nämndernas driftredovisning, på sidan 82, framgår att 
budgetavvikelsen är positiv och vid årets slut uppgår 
till 189 mnkr. I budgetavvikelsen ingår poster av 
jämförelsestörande karaktär: realisationsresultat från 
främst försäljning av tomträtter, 44 mnkr, och resultat 
från exploateringsverksamheten, 46 mnkr. Skulle 
dessa poster exkluderas, skulle budgetavvikelsen 
uppgå till 99 mnkr. Alla nämnder förutom fastig
hetsnämnden och utbildnings och arbetsmarknads
nämnden uppvisar positiva budgetavvikelser. Till den 
sammanlagda positiva budgetavvikelsen bidrar relativt 
stora överskott inom barn och ungdomsnämnden, 
hemvårdsnämnden samt socialnämnden. Notera att i 
nämndernas sammantagna resultat ingår merkostna
der och minskade intäkter på cirka 14 mnkr netto som 
inte täckts av särskilda statsbidrag med anledning av 
pandemin, exempelvis minskade intäkter för parke
rings och badverksamheten.

Avvikelse för de fem största nämnderna
Barn och ungdomsnämnden, som såväl budget 
som personalmässigt är kommunens största nämnd 
redovisar vid årsskiftet en positiv avvikelse uppgående 
till nästan +37 mnkr. Avvikelsen beror främst på 

BUDGETAVVIKELSE (KOMMUN) 

MNKR 2020

Budget (inklusive resultatbalanseringar mm) 18

Pensionskostnader 53

Avvikelse nämnder exkl realisationsresultat och exploateringsverksamhet 99

Realisationsresultat fastighetsförsäljningar 44

Exploateringsverksamhet 46

Avskrivningar 8

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 104

Finansnetto 77

Övrigt 7

Årets resultat 456

Tabell 7: Budgetavvikelse (kommun)

ningslag som började gälla år 2019 för den kommu
nala sektorn och som säger att finansiella instrument 
ska redovisas till verkliga värden (marknadsvärde) 
till skillnad från tidigare normering då finansiella 
 instrument togs upp till det lägsta av anskaffnings
värde och verkligt värde. För Halmstads kommun 
innebär denna redovisningsförändring en resultat
påverkan på 5 mnkr år 2020. Även icke budgeterade 
realisationsresultat, 44 mnkr, från försäljning av fast
igheter och tomträtter, bidrar till budgetavvikelsen. 

Den totala budgetavvikelsen för skatteintäkter 
och generella statsbidrag är +104 mnkr. Orsaken 
till budgetavvikelsen är att staten tillskjutit medel 
för att täcka den befarade skattintäktsminskningen 
för  sektorn. För Halmstads kommun förblev dock 
skatte intäkterna i år på samma nivå som år 2019. 
Andra förklaringar till budgetavvikelsen är att 
pensionskostnaden blivit lägre än förväntat, +53 
mnkr och att årets försäljningar inom exploaterings
verksamheten varit mer omfattande än planerat, 
+46 mnkr. Resterande del av avvikelsen förklaras 
främst av att flertalet av kommunens anslagsområden 
uppvisar överskott i förhållande till budgeten. Av
vikelsen är totalt +99 mnkr då realisationsvinster 
och exploateringsredovisningen exkluderats.

DE STÖRSTA NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER

MNKR 2018 2019 2020

Barn- och ungdomsnämnden 3 -14 37

Hemvårdsnämnden 25 13 35

Fastighetsnämnden -2 12 -10

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 16 -11 -9

Socialnämnden -30 1 25

Tabell 8: De största nämndernas budgetavvikelser

färre barn i förskole och fritidsverksamheten men 
även på att vistelsetiderna i förskolan har minskat 
mer än förväntat vilket medför lägre kostnader för 
främst bemanning, +15 mnkr. Under året har verk
samheten även avvecklat eller upphört att använda 
vissa lokaler vilket bidrar med en positiv budget
avvikelse på drygt 12 mnkr. Även vikariekostna
derna är lägre än föregående år och totalt redovisar 
nämnden ett överskott på cirka 10 mnkr i förhållande 
till den budgeterade nivån.

Hemvårdsnämnden redovisar vid årets slut en 
positiv avvikelse på nästan 35 mnkr. Budgetöver
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skottet beror till stor del på positiva budgetavvikelser 
inom hemtjänsten, +15 mnkr. Överskottet inom 
hemtjänsten beror främst på lägre kostnader till följd 
av det tidigare arbetet med att anpassa personal
scheman efter kundernas förändrade behov samt att 
färre insatser efterfrågats än planerats på grund av 
pandemin. Införandet av ett nytt verksamhetssys
tem har försenats ytterligare ett år och merparten 
av kostnaderna uppstår först 2021, vilket genererar 
ett överskott för helåret om +9 mnkr. Slutligen 
redovisas även ett budgetöverskott inom äldre
boendeverksamheten. Verksamheten har under året 
redovisat ökade kostnader på grund av pandemin på 
cirka 45 mnkr, huvuddelen av dessa merkostnader 
har  emellertid täckts av ekonomiskt stöd från staten 
genom särskilda statsbidrag för verksamheter inom 
hälso och sjukvård som påverkats av pandemin.

Fastighetsnämndens resultat är 10 mnkr sämre än 
budget och den negativa budgetavvikelsen beror till 
stor del på utrangeringar, 12 mnkr, av främst tidi
gare nedlagda utgifter för PCBsaneringar men även 
på evakueringskostnader hänförliga till ombygg
nation av Nyhems och Kvibilleskolorna, 6 mnkr. 
Dessa negativa budgetavvikelser uppvägs till viss del 
av lägre energikostnader +7 mnkr.

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden upp
visar vid året slut en budgetavvikelse på 9 mnkr. 
Inom nämndens ansvarsområde återfinns ekono
miskt bistånd som helt förklarar nämndens negativa 
budgetavvikelse. Budgetunderskottet på drygt 15 
mnkr inom ekonomiskt bistånd beror dels på att 
snittkostnaden per hushåll är högre och att det är 
fler som söker och är berättigade till bistånd än vad 
som förväntades vid budgeteringstillfället.

Socialnämnden uppvisar i år en positiv avvikelse 
på nästan +25 mnkr vilket huvudsakligen  förklaras 
av att planerade åtgärder inom verksamheten ställts 
in på grund av pandemin, exempelvis utökade 
insatser för medborgarservice. Pandemin påverkar 
även verksamhetens boende som uppvisar lägre 
kostnader, +8 mnkr, då bland annat utbildningar av 
personal inte kunnat genomföras och färre personer 
nyttjat korttidsvistelser. Även antalet externt pla
cerade barn och vuxna är lägre än förväntat vilket 
bidrar med ett budgetöverskott på drygt +6 mnkr. 
Verksamheten redovisar totalt kostnader på cirka 20 
mnkr, huvuddelen av dessa kostnader täcks dock av 
statsbidrag särskilt riktade till socialtjänsten till följd 
av pandemin.

INVESTERINGAR
Koncernen
Kommunkoncernens nettoinvesteringar för 2020 

uppgår till 1 407 mnkr, varav investeringsutgifter 
1 704 mnkr och investeringsinkomster 297 mnkr. I 
jämförelse med föregående år är nettoinvesteringarna 
637 mnkr lägre. För bolagskoncernen är de största 
investeringarna främst hänförliga till nyproduktioner 
i bostäder samt investeringar i fjärrvärme och elnät. 
Inom kommunen har de största investeringarna 
gjorts i skolor, 338 mnkr, förskolor, 54 mnkr samt 
infrastruktur, 115 mnkr.

Kommunen
Halmstads kommuns investeringsutgifter, exklusive 
finansiell leasing, uppgick under år 2020 till totalt 
1 027 mnkr. Periodens investeringsnivå är högre 
än genomsnittet de senaste fem åren. Efter avdrag 
för investeringsinkomster uppgår kommunens 
 nettoinvesteringar till 948 mnkr. Enskilda nämnders 
investeringsnivåer redovisas under investerings
redovisningen på sidan 84.

De största investeringarna har gjorts i skolor, 338 
mnkr, förskolor, 54 mnkr samt infrastruktur, 115 
mnkr i form av gator och hamnområde med mera 
(tabell 10). 
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Figur 10: Investeringsutgifter och  netto investeringar i kommunen

Investeringsinkomsterna är 9 mnkr högre än under 
motsvarande period förra året, och uppgår till 79 
mnkr. Investeringsinkomsterna är till stor del in
komster från fastighets och tomträttsförsäljningar. 
I investeringsinkomsterna ingår även anslutnings
avgifter 24 mnkr och investeringsbidrag 6 mnkr. 

Investeringsutgifternas andel av verksamhetens 
nettokostnader ställs ofta i relation till varandra då 
kommuner ska jämföras. Detta nyckeltal uppgår till 
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18,0 procent, vilket är i nivå med den genomsnittliga 
investeringstakten de senaste fem åren (tabell 9). En 
genomsnittlig svensk kommun ligger under en längre 
period, fem till tio år, på ungefär åtta till tio procent 

INVESTERINGSVOLYM KOMMUNEN  

KOMMUNERNAS  INVESTERINGSUTGIFTER 
OCH -INKOMSTER INOM OLIKA GRUPPER

RISK OCH KONTROLL

Likviditet
Likviditeten ger besked om kortsiktig betalnings
beredskap, det vill säga förmågan att kunna betala 
de löpande utgifterna. Halmstads koncern hade vid 
årets slut likvida medel uppgående till 504 mnkr. 
Koncernens likviditet härrör till största del ifrån 
kommunen som vid årets utgång hade likvida medel 
uppgående till 500 mnkr (figur 11). 
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Figur 11: Likvida medel kommunen

Kommunens kassalikviditet, likvida medel och 
kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga 
skulder, är förbättrad vid jämförelse med utgången av 
föregående år och uppgår till 73,8 procent (tabell 11). 
Orsaken till förbättringen jämfört med föregående 
år är främst att kommunens likvida medel ökat vid 
bokslutet. Då ett minimivärde för detta riskmått bru
kar anses vara 100 procent måste det konstateras att 
kommunens likviditet fordrar en aktiv planering, även 
om det inte finns en överhängande likviditetsrisk. 

INVESTERINGSVOLYM 2018 2019 2020

Bruttoinvesteringar/skatteintäkter och 
statsbidrag

21,2% 22,4% 17,3%

Bruttoinvesteringar/verksamhetens 
nettokostnader

20,8% 22,4% 18,0%

Nettoinvesteringar/avskrivningar 291,7% 320,7% 232,3%

Tabell 9: Investeringsvolym kommunen

när det gäller detta nyckeltal. Halmstads kommuns 
genomsnitt för de senaste fem årens investerings
volym för detta nyckeltal är 17,4 procent, vilket 
indikerar att kommunen de senaste fem åren haft 
en förhållandevis hög investeringsnivå. Halmstads 
kommuns höga investeringstakt innebär att en allt 
större andel av driftkostnaderna framöver kommer 
att upptas av avskrivningar och finansiella kostnader.

NÄMNDERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER 
INOM OLIKA GRUPPER (MNKR) 2018 2019 2020

Skolor 371 444 338

Infrastruktur (gator, hamn, södra infarten) 27 264 115

VA 51 62 96

Park/idrott 21 13 57

Förskolor 211 116 54

Gruppbostäder/daglig verksamhet 8 17 38

Fordon 12 11 5

Övrigt 273 272 245

Investeringsredovisning totalt 975 1 199 948

Tabell 10: Kommunernas  investeringsutgifter och -inkomster inom olika grupper

LIKVIDITET KOMMUNEN

LIKVIDITET KOMMUNEN 2018 2019 2020

Kassalikviditet 62,4% 63,5% 73,8%

Tabell 11: Likviditet kommunen

Soliditet
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt hand
lingsutrymme, och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats av egna medel. Av detta 
följer att ju högre soliditeten är, desto mindre är 
låneskulden och därmed kostnaden för räntor.

Koncernen
Koncernens soliditet uppgår till 47,8 procent vilket är 
en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 
föregående år. På några års sikt finns det en tendens 
till försvagad soliditet på grund av lägre resultatnivåer 
och ökad upplåning. Kommunkoncernen förväntas ha 
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höga investeringsnivåer under de närmaste åren och 
det är därför inte sannolikt att soliditeten kommer att 
förbättras. Detta kan komma att försvaga den kom
munala koncernens handlingsfrihet framöver. 

Kommunen
Kommunens soliditet, inklusive totala pensionsskul
den, uppgår till 63,0 procent och har därmed minskat 
med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år 
(tabell 12). Vid vissa jämförelser mellan kommuner 
tas dock inte hänsyn till de pensionsåtaganden som 
redovisas utanför balansräkningen som en ansvars
förbindelse. Skulle detta åtagande, som vid periodens 
slut uppgår till 1 752 mnkr, exkluderas blir kommu
nens soliditet 77,9 procent. Detta är en försämring på 
2,7 procentenheter jämfört med föregående år.

SOLIDITET KOMMUNEN

SOLIDITET KOMMUNEN 2018 2019 2020

Soliditet inklusive total pensionsskuld 64,3% 64,1% 63,0%

Soliditet 82,1% 80,6% 77,9%

Tabell 12: Soliditet kommunen

Internbanken
All extern kapitalanskaffning, likviditetshantering 
och finansiella placeringar i kommunkoncernen 
samordnas. Samordningen sker i internbanken, som 
kommunledningsförvaltningen administrerar och 
ansvarar för. Syftet är att minska den administrativa 
hanteringen av borgensåtaganden och att kunna 
nyttja kommunkoncernens totala lånevolym vid 
låneupphandlingar. 

Målet med skuldförvaltningen är att säkra betal
ningsförmågan, och därutöver att få en så låg total 
finansieringskostnad för kommunkoncernen som 
möjligt. All upplåning sker inom fastställda ramar 
som anges i kommunens finansiella riktlinje och 
beaktar kravet på låg risk.

All kapitalförsörjning till helägda bolag ska ske 
genom utlåning från kommunens internbank. 
Internbankens upplåning sker i nuläget externt och 
balansförs liksom de interna reverserna i Halmstads 
Rådhus AB. Internbanken hanterar också likviditet 
från kommunen och bolagen. Dessa medel lånas 
i sin tur ut till de bolag som behöver kortfristigt 
kapital. Enligt kommunens finansiella riktlinje ska 
prissättningen på internbankens utlåning baseras 
på marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i 
lagstiftning för allmännyttiga kommunala bolag och 
EU:s konkurrenslagstiftning. Under året har varje 
bolag betalat en individuellt satt marknadsmässig 
marginal utifrån sina förutsättningar.

KONCERNENS LÅN

KONCERNENS LÅN 2018 2019 2020

Lån (mnkr) 4 155 4 755 5 005

Genomsnittlig ränta 1,0% 0,9% 0,8%

Genomsnittlig räntebindningstid 1,7 år 2,1 år 2,0 år

Tabell 13: Koncernens lån 

Koncernens upplåning har de senaste åren ökat och 
vid bokslutet har kommunkoncernen 5 005 mnkr 
(tabell 13) i skulder till kreditinstitut, varav 4 705 
mnkr är upplånade av Halmstads Rådhus AB, medan 
upplåningen i kommunen uppgår till 300 mnkr. 
Halmstads Rådhus AB:s upplåning beror dels på 
finansiering av internbanksverksamhet, och dels på 
finansiering av aktieandelar i dotterbolag. Utlåningen 
till dotterbolag uppgår vid året slut till 3 551 mnkr.

Pensionsskuld
I bokslut 2020 uppgår den totala pensionsskulden i 
koncernen till 1 898 mnkr, vilket är en minskning 
med 1,4 procent jämfört med 2019. Huvuddelen 99,3 
procent av koncernens pensionsskuld härrör från 
kommunens pensionsskuld till dess nuvarande och 
tidigare anställda. Därför behandlas detta särskilt i 
följande stycke.

Kommunen
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket innebär att en större del 
tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balans
räkningen. Denna del av pensionsskulden är dock 
viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden 
ska finansieras de kommande cirka 30 åren. Omfat
tande pensionsavgångar väntar framöver med stora 
utbetalningar som följd. Kommunens totala pensions
förpliktelser uppgår till 1 857 mnkr, varav 1 752 mnkr 
eller 94 procent redovisas utanför balansräkningen.

KOMMUNENS PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSMEDEL

KOMMUNENS PENSIONS FÖRPLIKTELSER 
OCH PENSIONS MEDEL – MNKR 2018 2019 2020

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

113 114 105

Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser 
äldre än 1998

1 813 1 772 1 752

Totala pensionsförpliktelser 1 926 1 886 1 857

Pensionsmedelsplaceringar, bokfört värde 1 001 1 650 1 744

Pensionsmedelsplaceringar, marknadsvärde 1 072 1 867 1 965

Återlånade medel 854 19 -108

Tabell 14: Kommunens pensionsförpliktelser och pensionsmedel
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Kommunens placerade medel avsatta för framtida 
pensionsutbetalningar hade vid tillfället för bokslu
tet ett bokfört värde av 1 744 mnkr (tabell 14). Det 
ursprungliga anskaffningsvärdet var 476 mnkr år 
1999. Efter beslut i kommunfullmäktige i juni 2019 
har ytterligare 624 mnkr tillförts pensionsmedels
förvaltningen för att matcha kommunens pensions
åtaganden som ligger utanför balansräkningen, det 
vill säga den så kallade ansvarsförbindelsen.

Pensionsmedlen är för närvarande placerade i  olika 
fonder, strukturerade värdepapper och företagsobli
gationer. Utvecklingen av marknadsvärdet har trots 
ett år av stor börsoro varit positiv under 2020, och 
har ökat med 5,3 procent. Marknads värdet uppgick 
sammanlagt till 1 965 mnkr. Skillnaden mellan kom
munens totala pensionsförpliktelser och marknads
värdet på placerade pensionsmedel, så kallade åter
lånade medel, uppgår till 108 mnkr. Detta innebär 
att över 100 procent av kommunens pensionsskuld 
nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. 

Halmstads kommun har en låg riskexponering i de 
finansiella placeringarna, och dessa är långsiktiga. 
Trots det påverkas även Halmstads kommuns place
ringar i det korta perspektivet av svängningar på de 
nationella och internationella finansmarknaderna. 
I tabell 15 görs en avstämning av tillgångsslagens 
fördelning vid bokslutstillfället gentemot gränserna i 
kommunens finansiella riktlinje.

 
PENSIONSMEDEL – AVSTÄMNING AV FINANSRIKTLINJE

visar hur viktigt det är att det finns viss marginal när 
budgeten fastställs.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning

TILLGÅNGSSLAG
Portföljen 
totalt (%): 

Min

Portföljen 
totalt (%): 

Normal

Portföljen 
totalt (%): 

Max

Portföljen 
totalt (%): 
Portföljen

Räntebärande värde-
papper i svensk valuta

50 60 80 55,3

varav utländska 
värdesäkrade

0 - 10 -

Duration 0,5 år 3,5 år 5 år 2,7

Aktier 20 40 50 41,9

varav svenska aktier 0 - 40 26,2

varav utländska aktier 0 - 25 15,7

Alternativa investeringar 0 - 10 6,0

Likvida medel 0 - 10 2,8

Tabell 15: Pensionsmedel – avstämning av finansriktlinje

Känslighetsanalys
Halmstads kommuns beroende av omvärlden kan 
beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. I 
tabell 16 visas hur ett antal parametrar skulle kunna 
påverka kommunens ekonomi. Små förändringar 
kan innebära stora belopp för kommunen, vilket 

KÄNSLIGHETSANALYS

FÖRÄNDRING I på ger (mnkr)

Utdebitering 1 krona 223

Kommunalt utjämningssystem 1 procent 8

Lön inklusive arbetsgivaravgift 1 procent 40

Arbetsgivaravgift 1 procent 10

Ekonomiskt bistånd 10 procent 8

Tabell 16: Känslighetsanalys

Skulle den kommunala skattesatsen ändras med en 
krona påverkar detta kommunens intäkter med 223 
mnkr. Den kommunala skattesatsen i Halmstad 
uppgår till 20,98 procent, vilket innebär att kommu
nen har en skattesats som ligger något över rikets 
snitt (läs mer om skattesatsen under Skatteintäkter 
och generella statsbidrag på sidan 28). En låg kom
munalskattesats kan generellt sägas ge möjligheter 
att genom skattehöjning påverka den finansiella 
ställningen positivt. Halmstads kommun kan utifrån 
detta resonemang anses ha begränsade möjligheter 
att utnyttja förändringar i skattesatsen för att stärka 
den finansiella ställningen.

Koncernens enskilt största kostnadspost är 
lön till arbetstagare. En genomsnittlig ökning av 
lönen med en procent innebär en ökad kostnad för 
kommunen med cirka 40 mnkr, vilket tydliggör hur 
känslig koncernen är för förändringar inom detta 
kostnadsslag. En annan mycket viktig faktor för en 
kommuns finansiella utveckling är det kommunala 
utjämningssystemet som emellanåt revideras. Ut
jämningssystemet består av flera delar där inkom
stutjämning och kostnadsutjämning är de största. I 
inkomst utjämningssystemet fördelas medel mellan 
kommuner med olika skatteunderlagsförutsättningar 
samtidigt som staten garanterar en nivå om lägst 
115 procent av rikets medelskattekraft. 2020 erhöll 
Halmstads kommun 1 000 mnkr från inkomst
utjämningssystemet. I kostnadsutjämningssystemet, 
som syftar till att utjämna opåverkbara strukturella 
skillnader mellan landets kommuner, betalade 
Halmstad 2020 däremot 170 mnkr.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning
Halmstads kommuns ekonomiska hushållning fram
står ur ett finansiellt perspektiv som god. Detta be
ror till stor del på att kommunen sedan lång tid har 
en stark finansiell bas, med stora finansiella tillgångar 
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och mycket låga lån. I en jämförelse med andra 
kommuner har Halmstad emellertid numera högre 
kostnader i förhållande till skatteintäkter och lägre 
ekonomiska resultat, samtidigt som skatte satsen har 
höjts till en nivå över såväl länets som rikets genom
snitt. För att finansiera investeringar har Halmstads 
kommun under flera år sålt av tillgångar och sedan 
2019 även börjat låna medel. 

I bokslutet når kommunen sina finansiella mål. 
Resultatet för året visar överskott, och nästan alla 
nämnder håller dessutom tilldelade budgetramar.

Den prognostiserade måluppfyllelsen sett till 
kommunfullmäktiges mål är acceptabel. Kommun
fullmäktiges mål i 2020 års planeringsdirektiv med 
budget har en mer samhällsövergripande ansats, och 
avser att skapa effekter på lång sikt. Detta innebär 
att det inte, i motsats till tidigare, är relevant att 
avgöra en definitiv måluppfyllelse för ett enskilt år.

Kommunfullmäktiges mål kan endast delvis 
sägas ge en bild av om verksamheten har  bedrivits 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Av den anled

ningen är det av värde att komplettera  bilden genom 
att även se till de verksamhetsmål som  antagits 
av  nämnder och bolagsstyrelser. Här upp visas en 
måluppfyllelse på 73 procent, vilket får anses  indikera 
att de verksamhetsmässiga resultaten är goda.

Vid en helhetsbedömning av god ekonomisk hus
hållning bör även andra mått och resultat än de som 
är direkt kopplade till verksamhetsmässiga mål beak
tas. I undersökningen Kommunens kvalitet i korthet 
uppvisar Halmstad generellt sett ett resultat som är i 
nivå med riket. I en jämförelse av standardkostnader 
ligger Halmstad dock strax över riksnivån. Kommu
nen har i jämförelse med riket vissa utmaningar sett 
till effektivitet och produktivitet inom områdena 
utbildning samt stöd och omsorg.

Den helhetsbild som framträder för Halmstads 
kommun indikerar en god ekonomisk ställning, 
med genomsnittliga verksamhetsmässiga resultat. 
Sammantaget är därför bedömningen fortsatt att 
Halmstads kommun kan anses ha en god ekonomisk 
hushållning.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
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Balanskravs resultat

 Balanskravs-  
 resultat 

Kommunallagen stadgar att kommunen för ett 
räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än 
 kostnader. Ett krav på en ekonomi i balans före
ligger därmed. Balanskravet avser kommunens 
nämnds och förvaltningsorganisation. 

Endast balans mellan intäkter och kostnader är 
dock inte tillräckligt för att nå en god ekonomi 
sett över en längre period. För att säkra det egna 
 kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar 
krävs att kommunen redovisar positiva resultat.

Kommunens redovisade resultat enligt resultat
räkningen är positivt till en nivå om 456 mnkr. 
Särskilda omständigheter kan dock motivera att det 
mått som ligger till grund för statens bedömning 
av kommunernas ekonomi inte är liktydigt med 
resultaträkningens slutrad. Årets resultat ska rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten, exempelvis realisationsvinster, för att 
erhålla året resultat efter balanskravsjusteringar.

Efter justering för realisationsvinster från 
fastighetsförsäljning och finansiella placeringar 
samt orealiserade resultat från värdepapper uppgår 
kommunens resultat efter balanskravsjusteringar till 
353 mnkr.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning 
och god ekonomisk hushållning ska beslut om att 
använda medel från resultatutjämningsreserven 
fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut 
om budget, men kan vid behov revideras i samband 
med bokslut.

Då kommunens riktlinjer för resultatutjämnings
reserven föreskriver att reserven endast får användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, 
med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid 
befarad eller konstaterad konjunkturnedgång, är det 
av stor vikt att en bedömning görs av den rådande 
konjunkturen. Beaktas årets skatteunderlagsutveck
ling, som inte hamnar under ett tioårigt genomsnitt 
av skatteunderlagsutvecklingen, är det inte möjligt 
att disponera reserverade medel.

Reservering till en resultatutjämningsreserv för 
en kommun av Halmstads art får göras med högst 
ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen 
årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger en procent av 

summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Kommunen har i sina riktlinjer för hantering av 
resultatutjämningsreserven skrivit in att kommunen 
ska nå sina egna finansiella målsättningar innan 
avsättning till resultatutjämningsreserven får ske. 
Motivet till detta är att kommunens egen bedöm
ning av de ekonomiska kriterierna för god ekono
misk hushållning först ska vara uppfyllda innan 
avsättning sker till reserven. Då kommunen uppnår 
samtliga tre finansiella mål för år 2020 vid  bokslutet, 
skulle det vara möjlig att sätta av ytterligare 103 
mnkr till resultatutjämningsreserven.

Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår vid 
ingången av år 2020 till 635 mnkr. Kommunen har 
därmed en hög resultatutjämningsreserv per invånare 
jämfört med flertalet andra kommuner i Sverige. 
Kommunens bedömning är därför att ytterligare 
medel i år inte behöver avsättas till reserven även 
om detta enligt kommunfullmäktiges regelverk 
skulle vara möjligt. Kommunens balanskravsresultat 
 uppgår därmed till 353 mnkr (tabell 17).

BALANSKRAVSUTREDNING 

MNKR 2020

Årets resultat 456

samtliga realisationsvinster(-) -98

vissa realisationsvinster(+) enl. undantagsmöjlighet 0

vissa realisationsförluster(+) enl. undantagsmöjlighet 0

orealiserade vinster(-)/förluster(+) i värdepapper -5

återföring av orealiserade vinster(+)/förluster(-) i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 353

medel till resultatutjämningsreserv 0

medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 353

Tabell 17: Balanskravsutredning



37Årsredovisning 2020

Väsentliga  
personalförhållanden

 Väsentliga  
 personal-  
 förhållanden 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Genom att kontinuerligt arbeta med strategisk 
kompetensförsörjning kan Halmstads kommun som 
arbetsgivare möjliggöra för sina medarbetare att 
vara rustade för framtida utmaningar och behov av 
förändrad kompetens. Genom möjligheten att söka 
medel för omställningsarbetet så har det under 2020 
fördelats medel till kommunens förvaltningar i syfte 
att öka den digitala mognaden och påbörja verksam
hetsutveckling med hjälp av digitalisering. Halm
stads kommun ska vara en attraktiv arbets givare 
för nuvarande och framtida medarbetare varpå 
arbetet med studentsamverkan fortgår. Under året 
har vi fått ställa om och genomföra praktikperioder 
digitalt – en spännande omställning som fungerade 
fantastiskt för vissa yrkeskategorier.

Arbetet utifrån Heltidsarbete som norm fort
skrider utifrån beslutad handlingsplan. Som helhet 
syftar arbetet på att möjliggöra framtida kompetens
försörjning, jämställdhet samt ett hållbart arbetsliv. 
Det är också en viktig förutsättning för kompetens
försörjningen utifrån kommunens demografiska 
utmaning. Från och med den 1 januari 2020 sker 
 nyrekryteringar längre än tre månader för Kom
munals yrkesgrupper inom vård och omsorg och 
funktionsvariation på heltid i enlighet med kommun

styrelsens beslut. Om medarbetarna ska arbeta heltid 
fram till en pensionsålder som blir allt högre behöver 
schemaläggning bidra till ett hållbart arbetsliv utifrån 
de behov som verksamheterna har. Utifrån beslutad 
handlingsplan för heltidsarbete som norm påbörjades 
implementeringen av schemaplaneringshjälpen i 
HRsystemet. Under 2020 har schemaplanerings
hjälpen implementerats på socialförvaltningen.

HÅLLBART ARBETSLIV
För att få ett hållbart arbetsliv har förvaltningar 
och bolag påbörjat olika insatser för att stimulera 
medarbetarnas fysiska och psykosociala hälsa via 
hälsoinspiratörer och företagshälsa. Aktiviteter 
är ledarutveckling genom utvecklande ledarskap, 
schemaläggning för hållbart arbetsliv, hälsosamtal 
kopplat till både individ och grupp genom aktiva 
hälsoplaner samt stöd i arbetet kring organisato
risk och social arbetsmiljö. Från och med 2020 har 
Halmstad även ett nytt arbetstidsavtal som på sikt 
ersätter befintligt årsarbetstidsavtal. Ambitionen är 
att avtalet ska bidra till god planering, framförhåll
ning och en stabilare verksamhet med mindre behov 
av timavlönade medarbetare samt uttag av övertid. 
På detta sätt skapas ett hållbart arbetsliv.

LEDARSKAP
Halmstads kommunkoncerns chefs och ledarskap 
är viktiga förutsättningar för att lyckas med att skapa 
ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare samt att 
kommunkoncernen ska upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare. Därför har under 2020 ett nytt chefs 
och ledarprogram arbetats fram som bygger på kon
tinuerligt lärande under hela chefsperioden samt att 
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lärande sker tillsammans via bland annat kollegiala 
samtal, vedertagen kunskap samt nya forskningsrön. 
Chefs och ledarutvecklingsprogrammet tar sin ut
gångspunkt från de senaste ledarskapsteorierna och 
tillitsbaserad styrning och ledning. Därtill har ledar
dagar har genomförts för samtliga chefer samt även 
kommungemensamma chefsintroduktioner hållits 
under året. Ett arbete med att förtydliga chefers 
uppdrag/profession har påbörjats. Det ska resultera 
i att skapa förutsättningar för chefer att agera som 
utvecklande ledare med ett nära och närvarande 
chefs och ledarskap i verksamheten.

PERSONALBILD
Halmstads kommun har elva förvaltningar och nio 
helägda bolag, med 9 111 tillsvidare och visstids
anställda den 31 december 2020. Detta är en ökning 
med 136 tillsvidareanställda och 17 visstidsanställ
da jämfört med samma period föregående år. Av 
förvaltningarnas och bolagens månadsavlönade är 
nio procent visstidsanställda. Detta är en oförändrad 
nivå jämfört med föregående år.

TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLDA 

kvinnor, män och ålder i förhållande till ordinarie 
arbetstid beräknat i timmar. I uppgifterna ingår alla 
anställda, inklusive timavlönad personal. Den totala 
sjukfrånvaron har under 2020 ökat inom både för
valtningar och bolag jämfört med föregående år, från 
6,6 procent till 7,9 procent. Ökningen beror sannolikt 
på den pågående pandemin, då medarbetare uppma
nas att stanna hemma även vid lättare förkylnings
symtom. Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper 
under 2020. Den största procentuella ökningen står 
gruppen 29 år eller yngre för. Långtidssjukfrånvaron, 
över 60 dagar, har dock minskat betydligt bland både 
förvaltningar och bolag under perioden. Det är en 
trend som varit tydlig under hela 2020.

PANDEMIN
Under 2020 har Halmstads kommuns förvaltningar 
och bolag prövats utifrån pandemins framfart. Det 
är tydligt att det är personalfrågor, kompetens och 
bemanningsfrågor som varit centrala. Det stora 
flertalet av kommunkoncernens verksamheter har 
blivit påverkade på olika sätt och distansarbete och 
digitala möten har blivit en del av vardagen. Många 
olika åtgärder har påverkat personal, till exempel 
stängning av gymnasieskolan och införande av 
distans undervisning samt inställda evenemang, ned
stängning av verksamhet, ökat tryck på bemannings
enheter, färre projektanställda och omfördelning av 
personal. Antal anställda har ökat inom främst vård 
och omsorg, beroende på att förvaltningarna anställt 
fler än vanligt för att kunna säkerställa verksam
heten vid eventuell stor sjukfrånvaro. Under 2020 
ökade sjukfrånvaron vilket till stor del berodde på 
pandemin. I samband med utbrottet i mars inför
des stränga krav på att stanna hemma vid minsta 
sjukdomssymtom och därmed har korttidssjukskriv
ningar ökat under perioden, men det har även syns 
en ökat smittspridning under årets sista månader.

Väsentliga  
personalförhållanden

OBLIGATORISK  REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARON

(procent)
2019: 

Kommun
2019: 
Bolag

2019: 
Totalt

2020: 
Kommun

2020: 
Bolag

2020:
Totalt

1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 6,9 3,1 6,6 8,3 3,2 7,9

2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) 50,6 31,5 50,0 39,3 24,5 38,8

3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,8 5,4 7,7 9,2 1,8 9,0

4. Summa sjukfrånvarotid för män 4,1 2,9 3,9 5,6 2,8 5,4

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 5,9 2,3 5,7 8,4 2,8 7,9

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 6,5 2,6 6,2 8,3 3,1 7,8

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 7,5 4,1 7,3 8,4 3,4 8,1

Tabell 19: Obligatorisk  redovisning av sjukfrånvaron

(ANTAL) Tillsvidare
Års arbetare 

tillsvidare
Visstid

2019-12  
visstid (%)

2020-12  
visstid (%)

Kommun 7 689 7 328 772 9% 9%

Bolag 617 607 33 7% 5%

Totalt 8 306 7 935 805 9% 9%

Tabell 18: Tillsvidare- och visstidsanställda

Ökningarna i personaltalen beror på att förvaltning
arna har anställt extra personal under året för att 
förstärka verksamheterna då sjukfrånvaron varit hög 
under året, beroende på pandemin.

SJUKFRÅNVARO
I tabell 19 nedan redovisas sjukfrånvaro uppdelat på 
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Förväntad  
utveckling

 Förväntad  
 utveckling 

Halmstads kommun har under många år kunnat 
undvika större ekonomiska påfrestningar. En av 
orsakerna till detta är en tydlig ekonomistyrning 
med ansvarstagande som en av grundpelarna. En 
annan förklaring är att kommunen erhållit bety
dande intäkter av engångskaraktär, exempelvis från 
stora försäljningar av fastigheter och från exploate
ringsverksamheten, vilket inneburit att finansiella 
reserver har kunnat byggas upp. Förutsättningar har 
härigenom skapats för att finansiera investeringar 
med egna medel och för att placera på den finan
siella marknaden. Detta har i sin tur skapat posi
tiva  räntenetton, vilket ökat tillgängliga medel att 
 bedriva verksamhet för.

Även om 2020 års ekonomiska resultat är positivt, 
ett av det högre under hela 2000talet, så har kom
munen tvingats ökat sin upplåning för att kunna 
finansiera kommunens omfattande investerings
projekt. För att undvika ett hastigt ökat upplånings
behov de närmast kommande åren, med påföljande 
ränte och riskkostnader, behöver kommunen öka 
sina årliga ekonomiska överskott.

För perioden 2021 till 2025 har kommunen 
dock budgeterat med ekonomiska resultat nära noll 
samtidigt som det lagts in effektiviseringsbeting 

för de kommunala verksamheterna. Utmaningarna 
framöver är därför betydande, även om de för till
fället överskuggas av pandemin och dess effekter. 
Den demografiska situationen beräknas bli sådan 
att personer i de åldrar där kommunala tjänster nor
malt sett efterfrågas, företrädesvis unga och äldre, 
fortsätter att öka i klart högre takt än de kommu
nala intäkterna. Sveriges kommuner och regioner 
har i omgångar de senaste åren dess utom fram
fört att kommunsektorn kan behöva höja  skatten 
rejält både i närtid och på längre sikt för att nå en 
ekonomi i balans. Orsakerna till detta är ett högt 
kostnadstryck främst på grund av den demografiska 
utvecklingen, ökat investeringsbehov och ökande 
pensionskostnader.

De senaste årens verksamhetsutökningar och, 
relativt andra kommuner, omfattande investeringar 
har inneburit att Halmstads kommuns kostnader 
ökat mer än det demografiska trycket motiverat. 
Omfattningen på såväl genomförda som planerade 
investeringar innebär att kommunens finansiella till
gångar krympt mycket snabbt, även om kommunens 
goda ekonomiska resultat år 2020 tillfälligt saktat 
in utvecklingen. Pandemin visar att de ekonomiska 
förutsättningarna kan ändras snabbt. Situationer 
som denna visar vikten av att det finns ekonomiska 
marginaler i kommunens planering och att organisa
tionen är flexibel och förändringsbenägen och vågar 
prioritera och ompröva verksamheten för att vara 
hållbar på sikt.
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MÅLREDOVISNING

 Kommunfullmäktiges  
 mål 

Kommunens styrning utvecklas för att bli mer 
 horisontell, tillitsbaserad och effektiv. En utveckling 
av uppföljningsprocessen pågår, och kommer att 
lanseras vid uppföljningen av 2021 års verksamhet. 
Några förändringar har dock redan införts. Bok
slutet innehåller en utvärdering av året, analys av in
satser och indikatorer samt lärdomar för framtiden.

Kommunfullmäktiges mål har i enlighet med den 
förändrade styrningen numera fokus på att driva ut
veckling i samhället och det demokratiska området, 
snarare än att fokusera på de service och välfärds
frågor som sköts av nämnder och bolagsstyrelser. 
För flera av målen har de målindikatorer som följs 
därmed också samhälls snarare än verksamhets
karaktär. Upptill dessa övergripande målindikatorer, 
följs också indikatorer från verksamheterna. På så 

vis syns både Halmstads samhällsutveckling och 
kommunkoncernens utveckling. Uppföljningen pre
senteras utifrån utvecklingsområdena i den strategis
ka planen. Det ger en möjlighet att sätta kommun
fullmäktiges mål i ett strategiskt sammanhang.

Målens syfte är att driva utveckling och skapa för
flyttning inom särskilt viktiga områden. Vikt läggs 
därför i uppföljningen vid förflyttningen, likväl som 
det faktiska resultat som förflyttningen leder till. 
Alla i kommunkoncernen ska bidra till hela kommu
nens utveckling, bland annat genom kommunfull
mäktiges mål. Det är särskilt viktigt för kommun
styrelsen samt koncern och kommunledningen att 
säkerställa målens genomförande. Utvecklingsteam 
med uppdrag att leda, samordna och följa upp 
arbetet inom de fyra utvecklingsområdena, inklusive 
kommunfullmäktiges mål, är tillsatta.

Riktade uppdrag från kommunfullmäktige åter
redovisas till kommunstyrelsen eller berörd nämnd/
bolagsstyrelse, i enlighet med planeringsdirektiv 
med budget.

1 I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet, må bra och vara delaktiga i samhället

2 I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen och samhället

3 Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle

4 Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka

5 Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat

6 I Halmstad ska invånarna försöka sig genom studier, anställning eller företagande

7  I Halmstads kommun ska välfärden vara nytänkande, framtidsorienterad och under ständig 
utveckling

8  Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi som ger bästa möjliga förutsättningar  
för kommande generationer

9 Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

 BEDÖMNING PER KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Figur 5:  Bedömning per kommunfullmäktigemål

Förflyttning sker i riktning mot målet

Förflyttning sker delvis i riktning mot målet

Förflyttning sker inte i riktning mot målet
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Målredovisning

 Utvecklingsområde:  
 Den inkluderande  
 kommunen 

Ett inkluderande samhälle som håller samman är en 
grund som välfärden behöver stå på för att kunna 
fungera och utvecklas på det sätt som behövs för 
att möta framtidens utmaningar. Att alla människor 
känner sig lika mycket värda, möts av respekt och 
har möjlighet att vara delaktiga i samhället är viktiga 
grundläggande behov, och även en förutsättning 

för vår sociala hållbarhet och för att Halmstad ska 
uppfattas som en inkluderande kommun. Mång
fald är en utvecklingskraft som vi ska ta vara på. 
De skillnader i ålder, kön, bakgrund, kompetenser 
och erfarenheter som finns i Halmstad är en grund 
för utveckling och tillväxt. För att lyckas måste vi 
motverka segregation och försämrade livsvillkor och 
skapa goda och likvärdiga förutsättningar för alla 
invånare att delta i samhället.

Utvecklingsområdet utgår från den strategiska 
planen och kommunfullmäktiges plan för den inklu
derande kommunen. Tre områden är särskilt viktiga: 
en bra start i livet, en kommun som håller samman 
samt goda och jämlika livsvillkor. 
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Målredovisning

NULÄGE, OMVÄRLDSPÅVERKAN OCH HALMSTADS 
UTVECKLING
Det är många faktorer i omvärlden och i Halmstad 
som har påverkat området under året, inte minst 
pandemins inverkan på människors sociala situation, 
delar av arbetsmarknaden och näringslivet. Föränd
ringar i Sveriges ekonomi påverkar såväl barn som 
vuxna och kommunens verksamheter. 

EN BRA START I LIVET 
Kommunfullmäktiges mål 1 handlar om att i 
 Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i 
livet, må bra och vara delaktiga i samhället. Barn 
och unga som växer upp i Halmstad gör det med 
olika förutsättningar. Stora skillnader ökar risken för 
ohälsa, otrygghet och ekonomisk utsatthet. 

Pandemin har lett till ökad arbetslöshet, delvis 
inom grupper som redan är utsatta. Det ökar risken 
för större ojämlikhet i samhället. Andelen unga 
halmstadsbor (1624 år) som varken arbetar eller 
studerar var år 2018 den lägsta på tio år, men under 
2020 har ungdomsarbetslösheten ökat. Barn och 
ungas möjligheter till social samvaro och delaktighet 
på fritiden och även tid i skolan för gymnasieelever, 
har begränsats på grund av rekommendationerna till 
följd av pandemin. Det finns därmed indikationer 
på att barn och unga fått sämre förutsättningar för 
att få en bra start i livet och möjligheterna till att 
vara delaktig i samhället har minskat. För en bra 
start i livet är det särskilt viktigt att långsiktigt satsa 
på tidiga insatser för jämlika uppväxtvillkor, och att 
stärka barns rättigheter.

Gymnasiebehörigheten har ökat, men barn och 
unga med sämre förutsättningar når skolans mål i 
lägre grad. En bidragande orsak är boendesegrega
tionen. Vissa elevgrupper har studerat på distans 
under året, vilket tros haft negativ effekt på de som 
är trångbodda och för de som har sämre tillgång till 
digital utrustning. Enligt en barnkonsekvensanalys 
i Halmstads kommun över pandemins effekter och 
övergången till distansstudier för gymnasieelever, 
har digitaliseringen av undervisningen delvis upp
levts som positiv bland högpresterande elever och 
för elever med mindre eller osynliga funktionsvari
ationer. Det har dock också lett till upplevd försäm
rad hälsa och större grad av ensamhet än tidigare.

I Halmstad har barn och ungas upplevelse av 
trygghet minskat något över tid, vilket följer riket i 
stort. I de flesta åldrar som undersökts, så är dock 
tryggheten över snittet i riket. Flickor är generellt 
sett mindre trygga än pojkar. Detsamma gäller för 
vuxna. Sammanfattningsvis visar detta att det blir 
särskilt viktigt att kommunen långsiktigt arbetar 

vidare med att exempelvis motverka segregation och 
minska ojämlikheten, för att ge barn och unga en 
bra start i livet.

EN KOMMUN SOM HÅLLER SAMMAN
De flesta halmstadsbor lever ett gott liv. Men det 
finns stora skillnader i inkomst, utbildningsnivå, 
hälsa och skolresultat mellan olika grupper och 
 bostadsområden. När människor lever alltför 
 åtskilda kan motsättningar uppstå mellan grupper, 
rasism, brottslighet, otrygghet och minskad till
lit.  Skillnaderna påverkar även valdeltagande och 
tilltron till samhället. Kommunfullmäktiges mål 2 
har sikte på detta, och att I Halmstad ska invånarna 
känna förtroende för kommunen och samhället. 

Nationella mätningar visar att invånares förtro
ende för det offentliga ökade inledningsvis under 
pandemin, vilket inte är ovanligt för ett samhälle i 
kris. En kris kan också utmana sammanhållningen 
i samhället och invånarnas trygghet och tillit. För 
2020 har ingen större förändring skett gällande 
invånares förtroende för Halmstads kommuns 
förtroendevalda och kommunala verksamheter i den 
medborgarundersökning som gjorts under 2020. 
Invånares trygghet och tillit till samhället har dock 
minskat över tid i Halmstad såväl som i riket och 
för att en kommun ska hålla samman är det fortsatt 
särskilt viktigt att utveckla kommunens roll som 
demokratiaktör, samt att öka invånarnas delaktighet 
och den socioekonomiska jämlikheten.
 
GODA OCH JÄMLIKA LIVSVILLKOR
Risk för sämre hälsa, våldsutsatthet och diskri
minering påverkas av människors socioekonomi, 
köns tillhörighet, bakgrund, sexuella läggning och 
funktionsvariation. Utsattheten blir större om 
 samhällets stöd brister. 

Vid kriser ökar risken för psykisk ohälsa och olika 
former av våldsutsatthet, framförallt i hemmet. 
Under 2020 har fler sökt hjälp för att de blivit utsatta 
för våld i nära relationer, både i riket och i Halmstad. 
Sociala och praktiska insatser för kvinnor och män 
över 70 år har varit viktiga för att hantera effekterna 
av pandemin. Framöver är det viktigt med fortsatta 
sociala insatser för särskilt utsatta grupper. 
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 Mål 1: 

I Halmstad ska alla barn och unga få 
en bra start i livet, må bra och vara 
delaktiga i samhället

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
ska leda till följande effekter. Barn och unga ska:

• Vara trygga. 

• Tro på sina möjligheter och sin framtid. 

• Känna att deras potential tas tillvara. 

• Uppleva delaktighet. 

• Må bra i förskola och skola. 

• Inte begränsas av bakgrund eller var i Halmstad 
de bor. 

• Ha minskad risk att hamna i utanförskap. 

• Ges förutsättningar för att klara skolans kun
skapskrav. 

• Ha möjlighet till en meningsfull fritid inom idrott 
och kultur. 
 

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
För en förflyttning bedömdes det under 2020 vara 
särskilt viktigt att fokusera på:

• Snabba insatser för att fånga upp flickors och 
pojkars behov, och fokusera omställning av 
 kommunens verksamheter för att kunna möta 
sociala konsekvenser av pandemin. 

• Målgruppsanpassade informationsinsatser för 
barn och ungas rätt till utbildning, för friska barns 
möjlighet att vara i förskolan och för att möta för
äldrars oro och bristande tilltro till myndigheter.

• Barnkonsekvensanalyser av pandemins effekter 
för målet.

• Att starta upp arbetet med ambitionerna i planen 
för den inkluderande kommunen, gällande att 
stärka tidiga insatser för jämlika uppväxtvillkor 

och att stärka barns rättigheter. Detta gäller bland 
annat med fokus på samverkan och tidiga insatser, 
såväl innan som under barnens tid i förskolan, 
samt samverkan kring riktade insatser för att 
motverka kriminalitet och utanförskap bland unga 
i riskzon. Insatserna behöver målgruppsanpassas 
och utgå från kunskap om maskulinitetsnormer 
och jämställdhet.

 
 
ANALYS
Sammantaget har en mängd goda insatser skett med bäring på 
målet, även under de omständigheter som pandemin ger. För
valtningar och bolag är medvetna om målets betydelse. Över 
hälften rapporterar att verksamhetsmålen kommer att nås. 
De insatser som pausats under 2020, och som bedöms vara 
fortsatt viktiga, behöver genomföras i någon form framgent. 
För att hålla i den förflyttning som har skett och få till den 
utveckling som fortsatt behövs krävs ett långsiktigt fokus. 

För flera verksamheter är insatser för barn och ungas 
start i livet en central del av grunduppdraget, och 
 utvecklas också därigenom. Samsynen om målets 
betydelse för kommunkoncernen i stort bedöms 
ha ökat, liksom vikten av att arbeta systematiskt 
tillsammans med barn och unga för att säkra barns 
rättigheter, delaktighet och perspektiv. Att barn
konventionen blivit lag 2020, samt att kommun
fullmäktige antagit en plan för den inkluderande 
kommunen, bedöms ha bidragit till detta. Det syns 
även i verksamheternas rapportering att kunskaps
höjande insatser sker i linje med målet.

Under 2020 har kommunkoncernen arbetat med 
många olika insatser för att förflytta sig mot målet. 
Det är alltifrån att bygg och miljöförvaltningen 
arbetat med att minska barns exponering av skadliga 
kemikalier, till att barn och ungdomsförvaltningen 
samt kommunledningsförvaltningen initierat en 
samverkan kring skolsegregationen. Över hälften av 
de förvaltningar som bidrar till målet, bedömer att 
de helt eller delvis gjort en förflyttning. Teknik och 
fritidsnämndens mål om att alla barn och unga ska 
ges möjlighet till en aktiv fritid har inte nåtts, vilket 
beror på inställd verksamhet hos föreningar och 
att riktade insatser och dialogtillfällen uteblivit på 
grund av restriktioner. Utbildnings och arbetsmark
nadsnämndens mål om att unga ska ha god psykisk 
hälsa oavsett bakgrund, kön, funktionsvariationer, 
sexuell läggning etcetera har inte uppnåtts. Detta 
bland  annat då andelen gymnasieelever som angett 
att de inte blivit utsatt för någon form av kränkande 
behandling under senaste året, inte når uppsatt mål.

Vissa särskilda insatser bedömdes som viktiga 
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 under 2020 för att en förflyttning mot målet skulle 
ske. Gällande snabba insatser för att följa barns behov 
så har barn och ungdomsförvaltningen och social
förvaltningen planerat ett fördjupat samarbete kring 
dels ett förebyggande och främjande arbete, och dels 
samagerande runt barn och elever med flera riskfak
torer. Webbaserade föräldrakurser och ett koncept 
för elever i årskurs 5 om att prata om exempelvis 
missbruk, våld och psykisk ohälsa i familjen, är andra 
insatser som genomförts. Även olika informations
insatser har gjorts under året, exempelvis om barns 
miljö utifrån pandemin och insatser för att öka kun
skapen om barnkonventionen bland barn och unga.

Barnkonsekvensanalyser har genomförts, 
varav en i syfte att utreda hur elevernas rätt till 
 utbildning, hälsa och utveckling har påverkats av 
pandemin och övergången till distansundervisning. 
Insatser med att starta upp arbetet för den inklu
derande kommunen har skett, bland annat genom 
en utredning om boendesegregationen, som är 
kopplad till skolsegregation. Under 2020 har fler 
målgruppsinriktade satsningar gjorts, bland annat 
en lotsfunktion som ska testa samverkan genom 
stöd till kvotflyktingar och ensamkommande barn 
vars anhöriga får uppehållstillstånd. Ett samarbete 
mellan teknik och fritidsförvaltningen, kultur
förvaltningen, RiksidrottsförbundetSISU och 
Högskolan i Halmstad med extra fokus på projekt 
och aktiviteter i de östra stadsdelarna är ett annat 
exempel. Kommunfullmäktige har också beslutat 
om en inriktning i programmet till översikts planen, 
där fokus ska vara på att minska segregation och 
stärka barns rättigheter.

Pandemin har skapat nya förutsättningar för 
genomförandet av aktiviteter för och med barn 
och unga. Satsningen Aktiv sommar, som berör ett 
flertal förvaltningar och bolag, genomfördes även 
i år, men med flera anpassningar. Rapporteringen 
visar på mycket nöjda deltagare. Av deltagarna kom 
57 procent från socioekonomiskt svaga områden, 
jämfört med 44 procent 2019. 

Antalet praktikplatser och traineetjänster för 
unga inom kommunkoncernen har minskat, och 
antalet deltagare på kommunens mötesplatser har 
minskat. Främst flickor har undvikit att delta. Barn 
och  ungdomsförvaltningen har märkt av en ökad 
 frånvaro bland barn och elever.

Sammantaget sker en mängd insatser med bäring 
på målet, även under pandemin. För förflyttning 
mot målet krävs ett långsiktigt fokus.  Dessutom 
 behöver de insatser som nu pausats, och som 
 bedöms fortsatt viktiga, ges möjlighet att genom
föras i någon form när detta åter är möjligt.

Vad har fungerat bra och mindre bra under året – 
vilket lärande har skett? Vad behöver beaktas inför 
kommande års målarbete? 
Kommunkoncernen har på ett både snabbt och 
omsorgsfullt sätt lyckats ställa om flera delar av sina 
verksamheter med anledning av pandemin. Sam
arbetsvilja och fokus på barn och unga är tydlig. Så 
har det varit även tidigare år, men förutsättningarna 
2020 har visat på förmågan att ändra planer utan att 
tappa målgruppsperspektivet. Det förstärker förut
sättningarna att långsiktigt arbeta med målet.

Några aspekter är särskilt viktiga inför kommande 
arbete:

• Pandemianpassade mötesplatser och aktiviteter 
kommer sannolikt fortsatt behöva  genomföras, 
i delvis eller helt nya format. Det bör finnas 
förutsättningar till fler, nya och utvecklade former 
för aktiviteter och delaktighet genom den ökade 
digitalisering som skett under året.

• Målgruppsanalyser bör genomföras för att se 
vilka konsekvenser som uppstått när insatser och 
aktiviteter ställts in, exempelvis feriearbeten och 
praktikplatser. Det bör utredas om det behövs ett 
förändrat utbud av aktiviteter för att fånga upp 
berörda grupper framöver.

• Arbetet med den socioekonomiska  segregationens 
effekter på barn och ungas skilda villkor, på 
sammansättningen i kommunens  bostadsområden 
och utmaningen i skolorna behöver fortsätta. 
Nästa steg i arbetet för att minska segregationens 
effekter för barn och unga är viktiga att lyfta 
kommande period.
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 Mål 2: 

I Halmstad ska invånarna känna 
förtroende för kommunen och 
 samhället

Planeringsdirektiv med budget beskriver förväntade 
effekter av målet:

• Effektivt och tydligt arbete med integration, 
 jämlikhet och jämställdhet. 

• Utvecklat och nära samarbete med civilsamhället 
kring de områden målen tangerar. 

• Internt sträva efter att våra målgrupper känner sig 
inkluderade.

Vidare ska flickor, pojkar, kvinnor och män i 
 Halmstad:
• Känna sig delaktiga och ha möjlighet att  påverka 

sin livssituation. 

• Känna att de har möjlighet till inflytande  
och påverkan på kommunen. 

• Känna sig fria och lika mycket värda. 

• Uppfatta Halmstad som inkluderande. 

• Känna tillit till varandra, kommunen  
och samhället. 

• Inte hamna i utanförskap. 

• Inte uppleva social oro. 

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
För en förflyttning bedömdes det under 2020 vara 
särskilt viktigt att fokusera på:

• Snabba insatser för att fånga upp kvinnors, mäns, 
flickors och pojkars behov. Omställningen av 
kommunens verksamheter behöver fokusera på att 
möta sociala konsekvenser av pandemin kopplat 
till arbetsliv, psykisk hälsa, våldsutsatthet, social 
oro etcetera.

• Långsiktiga analyser av pandemins konsekvenser 
för invånarnas förtroende för kommunen och 
samhället.

• Att fortsätta utveckla former för delaktighet och 
samverkan med civilsamhället.

• Att starta upp arbetet med ambitionerna i planen 
för den inkluderande kommunen gällande ambi
tionerna att utveckla Halmstads kommuns roll 
som demokratiaktör, öka invånarnas delaktighet 
i de demokratiska processerna och öka den soci
oekonomiska jämlikheten. Utveckling kopplad till 
ambitionerna att utveckla kommunens arbete med 
jämställdhetsintegrering, förbättra hbtqipersoners 
livsvillkor och stärka insatser mot våld i nära rela
tioner samt hedersrelaterat våld och förtryck.

ANALYS
Sammantaget sker det, även under pandemin, flera insatser i 
riktning mot målet. Över hälften av berörda förvaltningar och 
bolag rapporterar att verksamhetsmålen nås. Målet är brett, 
och de förväntade effekterna många.

Uppföljningen visar att det, trots förändringarna 
som pandemin inneburit, sker insatser i kommunens 
förvaltningar och bolag med bäring på målet. Samt
liga förvaltningar och bolag som arbetat med att 
gemensamt bidra till att förflytta sig mot målet, be
dömer att en förflyttning har gjorts, helt eller delvis. 
Ett antal verksamheter lyfter behovet av att redan nu 
satsa för att möta sociala konsekvenser av pandemin 
över tid. Det finns initiativ för fortsatt arbete, men 
frågan om långsiktig finansiering behöver tydlig
göras. Insatser för flera mål (bland annat 1, 4 och 6) 
är relevanta att bedöma även för detta mål.

Verksamheterna har i vissa fall gjort uppehåll i 
planerade insatser under 2020, medan andra insatser 
har ställts om digitalt, såsom digitala kultur frukostar 
och digital seniorkultur. Ökad delaktighet och 
självbestämmande har varit viktiga fokusområden, 
och vissa omställningar har gjorts för att stärka 
detta och även möta behovet av nya kontaktvägar. 
Även utveckling av webben och extern information 
har pågått, både kommunövergripande och inom 
vissa förvaltningar och bolag. Detta är en del i att 
öka invånarnas förtroende, genom god tillgång till 
information om bland annat Halmstads kommuns 
utvecklingsarbeten.

Fler insatser har gjorts gällande demokrati, 
jämlikhet och social inkludering, bland annat 
med fokus på hbtqi och hedersproblematik. Kom
mungemensamma satsningar har påbörjats för att 
stärka den psykiska hälsan och synliggöra barn som 
anhöriga. Analyser har gjorts för att undersöka hur 
pandemin påverkat barn och unga. Arbetssätt för 
långsiktiga analyser av socioekonomiska utmaningar 
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för kommunen har utretts. En utredning genomförs 
gällande åtgärder för att minska boendesegregatio
nen. Ytterligare exempel på insats i syfte att skapa 
förflyttning mot målet är en förvaltningsgemensam 
samverkan kring jämställdhetsutveckling. Kommun
styrelsen inrättade en tillfällig inkluderingsfond för 
att stötta civilsamhällets insatser för den inklude
rande kommunen. Under året har 22 föreningar 
beviljats stöd. 

Att invånare känner trygghet är också en vik
tig del i arbetet mot målet. Analysen av den 
medborgar undersökning som gjorts under 2020, 
visar att kommunen behöver prioritera trygghets
arbetet. Färre upplever sig trygga, jämfört med 
genomsnittet för de andra medverkande kommu
nerna. Under 2020 har bland annat en samverkans
överenskommelse, samt ett medborgarlöfte om 
att höja invånarnas trygghet i stadskärnan, slutits 
med polisen. Särskilda insatser har gjorts på Vallås, 
där en trygghetssamordnare anställts. Demokrati
ambassadörer har haft ett uppdrag under somma
ren, med att engagera unga i Andersberg i demo
krati och barnrättsfrågor och hbtqiaktiviteter har 
genomförts. Socialförvaltningens trygghetsenkät 
för ungdomar i deras boenden, visar att alla upp
levde sig trygga eller mycket trygga. På kulturför
valtningens mötesplatser för unga är den upplevda 
tryggheten 92  procent. Även äldre i äldreboende 
upplever sig  trygga i stor utsträckning. Detta tyder 
på att de  invånare som tar del av kommunkoncer
nens verksamheter känner sig trygga där.

Sammantaget har särskilda insatser gjorts för att 
kommunkoncernen ska förflytta sig mot målet, och 
majoriteten av de förvaltningar och bolag som har 
verksamhetsmål kopplade till målet har bedömt att 
förflyttning har skett i deras respektive mål. Det är 
många faktorer som påverkar invånares förtroende 
för samhället, där kommunens arbete är en del. De 
invånare som tar del av kommunen verksamheter, 
upplever i stor grad trygghet, vilket bedöms påverka 
förtroendet positivt. En undersökning visar att 
Halmstads kommun är bland de 25 procent främsta 
sett till invånares förtroende för kommunen.

Vad har fungerat bra och mindre bra under året – 
vilket lärande har skett? Vad behöver beaktas inför 
kommande års målarbete? 
Bedömningen är att det behövs ett sammanhållet 
arbete över längre tid, för att kunna se effekten av 
arbetet med målet. Flera verksamheter betonar också 
att vi har långt till att hitta ett strukturerat arbete för 
jämställdhet, barnrätt och integration. 

Ett antal viktiga lärdomar för kommande arbete är:

• Den socioekonomiska segregationens möjliga 
effekter för förtroendet för kommunen och 
 människors delaktighet är viktig att betona. Det 
här är utmaningar som behöver mötas genom 
långsiktigt, sammanhållet arbete för  delaktighet 
och med insatser för att stärka och skydda 
 demokratin. Segregationen på bostadsmarknaden 
begränsar människors möjligheter till inflytande 
över sin livssituation. Detta påverkar även segre
gationen i skolan. 

• En delaktighetsanalys av vilka målgrupper kom
munen når bör genomföras. På så sätt kan grupper 
som inte nås av nuvarande insatser identifieras. 

• Ett tydliggörande behövs kring vilka effekter 
det får att pausa insatser under 2020, och delvis 
2021, på grund av pandemin. Detta för att kunna 
skapa tidigare insatser för att minska  effekterna 
framöver. Digitala lösningar och samverkan 
kring gemensamma målgrupper och nya  insatser 
i  koncernen, ska användas för att möjliggöra 
 genomförande av aktiviteter.

Målredovisning



48 Årsredovisning 2020

 Utvecklingsområde:  
 Miljömässig och  
 ekologisk hållbarhet 

Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan hör 
till vår tids stora globala utmaningar. Som en del i 
det globala systemet där klimatpåverkan är gräns
överskridande behöver Halmstads kommun ta en ak
tiv roll i arbetet. På ett lokalt plan medför Halmstads 
kommuns läge vid kusten stora utmaningar som alla 
kommunens verksamheter behöver förhålla sig till 
och arbeta aktivt kring. Eftersom konsekvenser är 
svåra att förutspå är det viktigt att ha kunskap och 
beredskap för många olika scenarier inom området. 
Området är också viktigt för attraktivitet, hållbar 
tillväxt och för att vi ska uppfattas som en inklude
rande kommun. Ett miljömässigt och proaktivt age
rande leder till en trygg livsmiljö med framtidshopp. 
Genom att vi ökar våra positiva miljöavtryck kan vi 
utmärka oss som kommun och klargöra vad vi gör 
för den långsiktiga och hållbara utvecklingen.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser har nått 
gränsen för vad planeten kan hantera. För att nå 
kommunens del av Parisavtalets intentioner om 
att hålla den globala uppvärmningen väl under 
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två  grader, behöver Halmstad minska koldioxid
utsläppen med 15 procent per år från och med 2020. 
Utsläpp från konsumtion och transportsektorn är de 
största utmaningarna.

Ett förändrat klimat har lett till förflyttningar av 
klimatzoner och extrema vädersituationer. Halm
stads kustnära läge och vattenflöden ger en ökad 
sårbarhet. Behovet av klimatanpassningar för att 
göra samhället mer robust är stort. 

Med en växande befolkning finns en ökad efter
frågan på mark för bostadsbebyggelse, verksamheter 
och infrastruktur. När staden växer tas jordbruks
mark i anspråk, och de gröna ytorna i staden 
krymper när staden förtätas. Det är en balansakt 
att växa och samtidigt behålla värdefulla tillgångar 
som biologisk mångfald, stadens grönstruktur med 
sin klimatreglerande förmåga, jordbruksmarkens 
produktionskapacitet och att dessutom skydda 
kommunens grundvattentäkter. Brist på nederbörd, 
i kombination med mycket höga temperaturer 2017 
och 2018 ledde till extremt låga grundvattennivåer. 
Detta visade på samhällets sårbarhet när förut
sättningarna ändras. De långsiktiga effekterna av 
pandemin är ännu svåra att förutspå. I ett första 
skede såg de globala utsläppen av koldioxid ut att 
minska. Vad effekten blir på sikt kommer troligen 
att bero på vilka ekonomiska incitament som väljs 
för att starta upp produktion samt handel av varor 
och tjänster igen.
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 Mål 3: 

Halmstads kommun ska aktivt driva 
omställningen till ett miljömässigt 
hållbart samhälle

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:

• Halmstads kommuns ekologiska fotavtryck ska 
minska, och det ska vara lätt att göra rätt – svårt 
att göra fel.

• Halmstad ska bli mer robust för att klara klimat 
och miljöutmaningar, och inspirera till klimat
smarta arbetssätt och lösningar.

• Framtida vattentillgångar ska säkras, biologisk 
mångfald ska skyddas och målet ska leda till en 
grönare värld.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
• Kommunen har stort inflytande över hur staden 

utformas, och kan därmed ge förutsättningar 
för invånarnas möjligheter till en hållbar livsstil. 
Inriktningen för den fysiska planeringen tas genom 
översiktsplanen och olika strategiska dokument. 

• Uppföljningssystemet behöver stärkas i hela 
 genomförandekedjan, och målsättningar som inte 
nås behöver återkopplas och utvärderas. 

• Påskynda utfasning av fossila fordon i kommu
nens egen fordonsflotta, genom att alla nyinköpta 
fordon är fossilfria och att bensin och diesel
fordon fasas ut i snabb takt. Utbyggnad av den 
publika laddinfrastrukturen för elfordon.

• Ställa tydliga krav vid upphandling, för att bidra 
till att öka efterfrågan på produkter och tjänster 
som är mer energieffektiva och har lägre miljö
påverkan.

• Utforma gröna ytor i staden som mångfunktio
nella för att fylla behov av klimatanpassning, 
rekreation samt skapa förutsättningar för biologisk 
mångfald. 

• Utveckla skyddet för kommunens befintliga 
grundvattenvattentäkter.

ANALYS
Förslag till strategiska planer, som är viktiga för en miljö
mässigt hållbar utveckling av den geografiska kommunen, har 
tagits fram och gått ut på samråd. Internt sker det flera viktiga 
aktiviteter i förvaltningar och bolag som leder till minskat 
transportbehov, effektivare energianvändning och smartare 
vattenhantering. Avsaknaden av kommun övergripande 
system för att följa upp, gör dock att det är svårt att bedöma 
effekten av insatserna. Utvecklingen går framåt, men många 
utmaningar återstår.

Utveckling kring de särskilt viktiga insatserna
Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att 
skapa ett hållbart samhälle. Flera strategiskt viktiga 
planer, med stor betydelse för en miljömässigt 
hållbar utveckling för hela Halmstad, har tagits fram 
och skickats ut på samråd under 2020.

Kommunen deltar även i utarbetandet av regionala 
strategiska planer. Exempel är riskhanteringsplanen, 
regionalt trafikförsörjningsprogram och en regional 
vattenförsörjningsplan.

Flera verksamheter har förbättrat sin avfallshante
ring och utökat källsorteringen under året. Ytterli
gare verksamheter planerar för detta, men i vissa fall 
saknas ekonomiska förutsättningar. Servicekontoret 
har fortsatt arbetet med klimatsmart matlagning 
och åtgärder för att minska matsvinn. Insamling av 
matavfall från boende i Halmstads Fastighets AB:s 
fastighetsbestånd har återupptagits i några områden.

Kommunen har under 2020 blivit en Håll Sverige 
Rentkommun, och får framöver stöd i det lokala 
arbetet mot nedskräpning. En skräpmätning har för 
andra året genomförts i stadskärnan. I Halmstads 
stadskärna har 25 befintliga papperskorgar bytts ut 
mot uppkopplade, soldrivna och självkomprimerande 
Big Bellys. En översyn av publika avfallsbehållare 
utanför tätorten har gjorts.

Arbete med ett kommungemensamt lednings
system pågår. Servicekontoret är sedan flera år 
 miljödiplomerade, och har genomfört en miljö
revision utan större avvikelser på sin verksamhet.

Hemvårdsförvaltningen, som har närmare en 
tredjedel av kommunens personbilar, verkar för att 
öka laddningsmöjligheterna i anslutning till hem
tjänstlokalerna. Cyklar och elcyklar används också 
av hemtjänstpersonalen, när så är möjligt. Ett nytt 
planeringssystem ger bättre möjlighet till ruttplane
ring, och förvaltningen minskar även resorna genom 
digitala vårdplaneringar och digital välfärdsteknik. 
Exempel på detta är digitala nycklar och trygghets
kameror.

Förutom den fysiska planeringen är upphand
ling ett av kommunens viktiga styrmedel. Avtal på 
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 begagnade möbler respektive hantering av farligt 
avfall i kommunens verksamheter har tecknats 
under 2020. Skärpa miljökrav har ställts i några 
upphandlingar. En mer användarvänlig och modern 
bilpoolslösning har upphandlats.

Kommunens första egna naturreservat, Alet, har 
inrättats. Den värdefulla naturmiljön har nu ett 
formellt skydd. Genom detta har områdets biologiska 
mångfald, med många hotade och ovanliga arter, 
fått bättre förutsättningar att överleva på lång sikt.

Åtgärder genomförs för att stärka kommunens 
dricksvattenkapacitet. Ett minskat tappvattenuttag 
ger både energimässiga vinster och minskad vatten
förbrukning. Flera initiativ, som syftar till att öka 
användningen av gråvatten eller tekniskt vatten där 
så är möjligt, pågår.

Vad har fungerat bra och mindre bra under året – 
vilket lärande har skett? Vad behöver beaktas inför 
kommande års målarbete? 
Bedömningen är att det krävs en bättre systematik 
i kommunens miljömässiga och ekologiska hållbar
hetsarbete, för att kunna följa effekterna av arbetet. 
Kommunens uppföljningsverktyg behöver utveck
lasför att på ett bättre sätt kunna identifiera och 
 initiera resurseffektiva insatser. Det verktyg som 
tagits fram för att analysera strategiska planers på
verkan på de globala målen har visat sig fungera bra. 

Genom pandemin har en snabb digital omställ
ning skett i möteskulturen. Fysiska möten har ersatts 
med digitala forum. Detta har minskat resandet, 
och kortsiktigt gett miljömässigt positiva effekter. 
Digitala möten förutsätter ändamålsenlig konferens
utrustning, och under året har kommunens personal 
fått allt mer vana av digitala möten. Den digitala 
mognaden har ökat snabbt och mer arbete sker på 
distans. Exempel är kommunens samråd för strate
giska planer och stadsbibliotekets föreläsningsserie 
Klimatet och Vi.

Samverkan mellan kommunens verksamheter har 
skett i allt från strategiska planer till implementering 
av upphandlade tjänster. Samverkan är avgörande 
för att kommunens miljöavtryck ska fortsätta att 
minska.

En kunskapsresa för ett vattensmart samhälle 
pågår, men pandemin har bromsat arbetet för en del 
viktiga aktiviteter. Arbetet med planen för vatten 
och VA har ökat medvetenheten bland deltagande 
förvaltningar kring vattenförsörjning och samhällets 
negativa påverkan på vattenmiljön. Samverkan på 
handläggarnivå har utvecklats, men det krävs ytterli
gare förankring på strategisk och politisk nivå.

 Utvecklingsområde:  
 Attraktivitet och 
 hållbar tillväxt 

Attraktivitet och hållbar tillväxt är nära samman
kopplade. Att vi har en befolkningstillväxt och 
attraherar människor som vill flytta hit signalerar 
att kommunen mår väl och utvecklas positivt. Det 
lockar till sig företag som gärna flyttar till platser där 
många människor bor eller vill bo och där kunskap 
finns. Attraktiviteten är därmed en förutsättning för 
tillväxt, som i sin tur skapar de förutsättningar vi 
behöver för att ta oss an framtidens utmaningar och 
möjligheter. Tillväxt, oavsett om den är ekonomisk 
eller befolkningsmässig, är viktig då den skapar 
förutsättningar att fortsätta vara en välmående 
kommun. Samtidigt finns det utmaningar kring att 
växa, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta 
utvecklingsområde är därför också viktigt för att be
tona att den tillväxt som sker i Halmstads kommun 
ska vara hållbar och ansvarfull. Vi ska växa, men 
inte på bekostnad av vår miljö eller de kommande 
generationer som ska leva, bo och verka här.

Utvecklingsområdet utgår från den strategiska 
planen samt kommunfullmäktiges plan för attrak
tivitet och hållbar tillväxt. Två områden är särskilt 
viktiga att utveckla på längre sikt: en levande plats 
och utveckling som möjliggör. Kommunfullmäktiges 
mål 4, 5 och 6 inom utvecklingsområdet tar sikte på 
förflyttning inom flera av dessa delar.

EN LEVANDE PLATS
Halmstads kommun har som vision att vara hemsta
den och upplevelsestaden, en attraktiv plats där folk 
vill leva och bo. Attraktivitet och hållbar tillväxt är 
nära sammankopplade. Samtidigt finns det utma
ningar kring att växa, inte minst ur ett hållbarhets
perspektiv. Att växa hållbart är en självklar och 
 angelägen förutsättning. Trygghet är en utgångs
punkt för att skapa en levande plats för invånare, 
besökare och näringsliv.

UTVECKLING SOM MÖJLIGGÖR
I Halmstad ska alla människor ha möjlighet att växa 
och utvecklas genom livslångt lärande, innovation 
och företagsamhet. Vi ska utmärka oss som en 
kunskapsstad som drivs av kreativitet och skapar 
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goda förutsättningar för vårt näringsliv att växa. 
Med fokus på hållbar tillväxt lägger vi grunden för 
en välmående och attraktiv kommun.

NULÄGE, OMVÄRLDSPÅVERKAN OCH UTVECKLING I 
HALMSTAD
Under 2020 har pandemin präglat utvecklings
området. De omfattande restriktionerna har lett till 
stora konsekvenser för bland annat besöksnäringen. 
Beläggningsgraden på Halmstads hotell har minskat 
jämfört med 2019, även om nedgången är mindre än 
i de flesta andra större kommuner. En konsekvens 
av reserestriktionerna blev nämligen att svenskarna 
i högre utsträckning valde att semestra hemma 
 s ommaren 2020.

Många företag inom den privata tjänstesektorn 
har haft ett svårt år, och den sedan tidigare hårt 
prövade centrumhandeln har också påverkats ne
gativt av pandemin. För andra branscher har läget 
varit ljusare. Delar av industrin, byggsektorn och 
dagligvaruhandeln har utvecklats starkt. Halmstad 
har inte sett någon större ökning av antalet konkurser, 
i motsats till den nationella utvecklingen. Under 

pandemins första fas, första halvåret 2020, startades 
fler nya företag i Halmstad än under något annat år 
den senaste tioårsperioden.

Inte bara näringslivet har drabbats utan även 
föreningslivet både har drabbats hårt, med inställda 
evenemang och aktiviteter.

Arbetslösheten har ökat i hela Sverige, mycket till 
följd av konsekvenserna av pandemin.  Halmstad 
 följer detta mönster, med ökad arbetslöshet i 
 synnerhet för ungdomar. Det är en följd av att ung
domar många gånger har tillfälliga anställningar i de 
branscher som varslat flest anställda om uppsägning. 
Sannolikt leder den ökade arbetslösheten till att fler 
kommer att behöva ekonomiskt bistånd.

Befolkningstillväxten som sker i kommunen 
är positiv men Halmstads kommun är delvis ett 
segregerat samhälle. Den tillväxt som sker behöver 
ske på ett sätt som aktivt förebygger och motverkar 
segregation. Detta gäller inte minst med tanke på 
konsekvenserna av pandemin, då tendensen tycks 
vara att de som bor i utsatta områden påverkas mer 
än de flesta andra av pandemin ur ett ekonomiskt 
perspektiv.

Målredovisning



52 Årsredovisning 2020

Målredovisning

 Mål 4: 

Halmstad ska vara en växande 
plats, attraktiv att bo på och att 
besöka

I planeringsdirektiv med budget framgår att  
målet bland annat ska leda till följande effekter. 
Halmstad ska:

• Utvecklas till en attraktiv boende, företags och 
besöksort. Fler flyttar hit, besöker oss och väljer 
att starta företag här.

• Växa på ett hållbart vis så att kommunen har kapa
citet för framtiden, inte minst gällande bostäder.

• Utveckla hela kommunen på ett hållbart, smart 
sätt och med god framförhållning utvecklas till 
en kommun som har kapacitet att ha 150 000 
invånare.

• Få fler bostäder genom ett diversifierat byggande, 
som ger bostäder som motsvarar det invånarna 
behöver och vill ha.

• Ha en organisation som har ett helhets perspektiv 
för att göra Halmstads kommun till en ännu 
attraktivare plats.

• Vara en attraktiv nod, som också tar ett större 
ansvar för hela regionens utveckling.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
För att nå de önskade effekterna är det många delar 
inom området som kommunen behöver arbeta med. 
De insatser som bedömdes särskilt viktiga under 
2020 var följande: 

• Fortsätta arbetet med att utveckla platsvarumärket 
Halmstad.

• Starta upp arbetet med ambitionerna i kommande 
plan för attraktivitet och hållbar tillväxt kopplat 
till området En levande plats. Fokus för området 
är att ta fram en koncernövergripande nulägesbild 
och gemensamma insatser, kopplat till att utveckla 
Halmstad som plats och dess attraktivitet.

• Fortsätta och fullfölja arbetet med kommun
omfattande översiktsplan, centrumutvecklings

plan, fördjupad översiktsplan för norra Halmstad 
samt för Larsfrid och Villhelmsfält.

• Fortsätta och fullfölja arbetet med transport
planen, klimatanpassningsplanen och VAplanen.

• Fortsatt prioritera detaljplanearbete av vikt för 
bostadsförsörjning, ny verksamhetsmark och 
offentlig service.

ANALYS
Sammantaget har det, även under pandemin, skett flera in
satser i riktning mot målet. Majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppnådda. Detta tyder på att arbetet mot målet 
går framåt, om än inte i planerad omfattning. Viktigt att 
belysa är även att målet i sig är omfattande, och de förväntade 
effekterna täcker en stor bredd av det kommunala uppdraget. 
För att kunna göra en gedigen bedömning och analys av målet, 
krävs en tydligare bild av vad kommunkoncernen som helhet 
prioriterar för insatser och önskade effekter kopplat till målet.

För flera av kommunkoncernens verksamheter är 
attraktivitet och tillväxt en central del av grundupp
draget. Nära nog all verksamhet i kommunkoncernen 
är i någon mån bidragande till om målet nås. En 
kommuns upplevda attraktivitet är i stor utsträckning 
kopplad till hur väl kommunen sköter sina verksam
heter. Kommunkoncernen som helhet äger även 
många av de processer som möjliggör att Halmstad 
kan växa och attrahera nya invånare,  företag eller 
besökare. Det gäller alltifrån bostadsbyggande, infra
struktur, myndighetsservice, skola, vård och omsorg 
till ett varierat kultur och fritidsutbud.

Kommunkoncernen har under året tagit fram 
eller påbörjat flera viktiga strategiska planer med 
bäring på målet. Det gäller översiktsplan 2050, 
kommunfullmäktiges plan för attraktivitet och 
hållbar tillväxt, kommunstyrelsens plan för hållbara 
transporter samt VAplanen. Planerna skapar viktiga 
förutsättningar för att koncernen ska kunna arbeta 
långsiktigt och sammanhållet, i frågor som berör 
målet och dess önskade effekter.

Pandemin har påverkat verksamheternas planerade 
insatser. Särskilt gäller detta verksamhet som berör 
besöksnäringen eller evenemang, då det funnits 
begränsningar för folksamlingar och resor under 
året. Samtidigt har flera verksamheter ställt om 
och anpassat planerade insatser utifrån den rådande 
situationen. Kulturförvaltningen lyfter till exempel 
att verksamheten prioriterat att hålla öppet, och 
attraherat fler besökare digitalt. Även Destination 
Halmstad AB har genomfört ett antal kampanjer 
med budskap som anpassats till restriktionerna.
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Sammantaget sker det, även under pandemin, flera 
insatser i riktning mot målet. Målet är omfattande, 
och de förväntade effekterna täcker en stor bredd 
av det kommunala uppdraget. För att kunna göra 
en samlad bedömning av förflyttning, krävs en 
tydligare bild av vad kommunkoncernen som helhet 
prioriterar för insatser och önskade effekter kopplat 
till målet.

Utveckling kring de särskilt viktiga insatserna
• På grund av vårens behov av kommunikation 

kopplat till pandemin pausades arbetet med 
 platsvarumärket. Arbetet togs dock upp igen i 
maj. Det har bland annat genomförts en attityd
undersökning för att undersöka kännedom och 
associationer till Halmstad, samt att Halmstads 
styrkor och utvecklingsmöjligheter identifierats.

• Arbetet med ambitionerna från kommunfull
mäktiges plan för attraktivitet och hållbar tillväxt 
kopplat till området En levande plats har påbörjats 
under 2020. Framtagandet av en koncernövergri
pande nulägesbild och gemensamma insatser kopp
lat till att utveckla Halmstad som plats och dess 
attraktivitet startades under hösten och planeras 
vara klart under våren 2021. Processen synkas även 
ihop med arbetet kring platsvarumärket.

• En koncernövergripande samordningsgrupp för En 
levande plats startades upp under våren. Gruppen 
arbetar utifrån ett antal utpekade områden som 
anses särskilt viktiga för förvaltningar och bolag att 
samordna för att bidra till en levande plats.

• Processen för översiktsplanen har hållit sin 
tidsplan Framtidsplan 2050 har sänts på samråd 
till länsstyrelsen, myndigheter, grannkommuner, 
invånare och övriga berörda.

Lärdomar inför framtiden
• En gemensam kraftsamling behöver ske kring 

stadskärnans utveckling genom Stadens Hjärta. 
Kommunikationsinsatser behöver göras för att 
tydliggöra vart vi är på väg och vad som är på 
gång. Detta skapar delaktighet och engagemang 
hos de som bor och verkar i staden, och undviker 
oro och negativitet.

• Generellt behövs stärkt kommunikation, dialog 
och delaktighet kopplat till kommunens utveck
lingsinsatser för ett attraktivt Halmstad.

• Digitala lösningar blir allt viktigare. Pandemin 
har påskyndat behovet av digitala lösningar, för 
fler verksamheter och aktiviteter än tidigare. 
Det är därför viktigt att hela kommunkoncernen 
 fortsätter att utvecklas och att den digitala utveck
lingen prioriteras.
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 Mål 5: 

Halmstad ska ha Sveriges bästa 
 företagsklimat

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter. Halmstads 
kommuns företagsklimat ska:

• Attrahera nya företagsetableringar.

• Ha en differentierad arbetsmarknad som lockar 
hit både inflyttare och inpendlare.

• Locka fler företag att etablera sig i Halmstad, 
vilket i sin tur ska bidra till nya och fler arbetstill
fällen.

• Ha en kommunorganisation som har ett helhets
perspektiv på företagarens behov, och arbetar med 
att erbjuda stöd och service på ett vis som inte 
begränsas av organisatoriska strukturer.

• Möjliggöra för befintliga företag att utvecklas och 
växa.

• Alla delar av den kommunala verksamheten ska 
känna ett ansvar för att näringslivet ges goda 
förutsättningar att utvecklas.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
Följande insatser bedömdes vara särskilt viktiga för 
att nå målet och dess önskade effekter 2020: 

• Fortsatt samordnat stöd till näringslivet, kopplat 
till konsekvenserna av pandemin. Under  pandemin 
har kommunkoncernen organiserat ett samordnat 
arbete för att stötta näringslivet. Ur ett kortsiktigt 
perspektiv behöver kommunkoncernen kunna 
möta direkta behov medan pandemin pågår. 
 Beredskap behövs dock även för att möta de 
konsekvenser pandemin kommer att medföra på 
längre sikt.

• Stärkt kommunikation med näringslivet. En bra 
dialog med Halmstads näringsliv är nödvändigt, 
för att fånga upp behov och kommunicera vad 
kommunkoncernen kan bidra med.

• Fortsätta arbetet med att implementera kommun
styrelsens näringslivsplan, som innehåller många 

av de insatser som krävs för att kommunen ska 
göra en förflyttning i riktning mot målet och dess 
önskade effekter. Det är viktigt att detta arbete 
prioriteras, för att bibehålla den långsiktiga strate
giska näringslivsutvecklingen även under rådande 
kris. Detsamma gäller kommunfullmäktiges plan 
för attraktivitet och hållbar tillväxt, och arbetet 
gällande ambitionen Ett stärkt företagsklimat.

ANALYS 
Sammantaget sker det, även under pandemin, flera insatser 
från kommunkoncernens verksamheter i riktning mot målet. 
Majoriteten av förvaltningar och bolag bedömer att verksam
hetsmålen kommer att nås. Insatserna synes dock ännu inte 
ha fått tillräckligt genomslag hos det lokala näringslivet, sett 
till upplevelsen av ett gott företagsklimat.

2020 har varit ett omskakande år, inte minst för det 
lokala näringslivet. Pandemin har påverkat kom
munens arbete kopplat till näringslivet och målet. 
Planer och strategier har fått omprioriteras, och 
snabba interna och externa samverkansinsatser har 
genomförts. Syftet har varit att stötta och underlätta 
för näringslivet.

Delar av näringslivet har haft större behov av en 
tät dialog med kommunen. Generellt sett har dock 
dialogen med näringslivet påverkats negativt, då 
möjligheten till fysiska möten har varit begränsad. 
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning visar att 
näringslivet upplever sämre attityder från kommu
nens förtroendevalda och tjänstepersoner. Detta 
har bidragit till en negativ utveckling på indikatorn 
Sammanfattande omdöme företagsklimat.

Majoriteten av de insatser som  verksamheterna 
planerade att genomföra kopplat till målet har 
påbörjats eller genomförts. I vissa fall har dock 
tidsperspektiv, fokus eller form för genomförandet 
ändrats. Detta bidrar till att förflyttningen mot 
 verksamhetsmålet inte nått hela vägen.

Kommunledningsförvaltningens näringslivsarbete 
har under våren fokuserat på att förverkliga kommun
styrelsens näringslivsplan. Arbetet har inriktats på att 
öka kunskapen om nuläget och önskat läge, samt att 
starta upp flera viktiga utvecklingsprocesser för målet 
med sikte att skapa goda förutsättningar att starta, 
driva och etablera företag i Halmstad.

En sådan utvecklingsprocess är att stärka och 
utveckla kommunens företagsservice. Flera förvalt
ningar och bolag är involverade i arbetet som ska 
leda till bättre samordning, effektivare processer och 
ökad upplevd servicenivå. Exempelvis har bygg och 
miljöförvaltningen gjort ett flertal insatser kopplat 
till att utveckla service, myndighetsutövning samt 
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kommunikation med näringslivet. Flera service
funktioner är under utveckling, och tillsammans 
med en ny servicewebb för företagare kommer en 
stärkt företagsservice introduceras under 2021. 
 Likaså pågår arbetet med ett utbildningspaket 
 kopplat till hur kommunen som organisation kan 
stärka vårt företagsklimat.

Utvecklingsarbete pågår också att skapa bättre 
förutsättningar i kommunen för nya etableringar 
och för expansion i det befintliga näringslivet. 
 Genom kommunens investeringar i hamnanlägg
ningar och infrastruktur har Halmstads logistiska 
läge stärkts. Detta skapar förutsättningar för 
befintliga företag i regionen, och ökar Halmstads 
attraktivitet för nyetableringar. Näringslivets behov 
har också lyfts in i kommunens strategiska fysiska 
planering under året.

Regionalt samarbete med grannkommuner, 
 Region Halland och Högskolan i Halmstad pågår 
för att ytterligare stärka Halmstad och regionens 
innovationskraft, attraktionskraft och varumärke.

Sammantaget sker det, även under pandemin, 
 flera insatser från kommunkoncernens verksam
heter i riktning mot målet. Majoriteten av förvalt
ningar och bolag bedömer att verksamhetsmålen 
kommer att nås.

Utveckling kring de särskilt viktiga insatserna
• Arbetet med kommunstyrelsens näringslivsplan 

fortlöper. Däremot har näringslivsarbetet 2020 
präglats av pandemin och därmed fått ompriori
terats. Det strategiskt långsiktiga arbetet pausades 
till viss mån, för att kunna möta upp näringslivets 
akuta behov kopplat till följderna av pandemin. 
Ett flertal stödinsatser har genomförts under året, 
i syfte att underlätta för näringslivet till följd av 
pandemin, vilket kommunen fått god återkoppling 
för. Många förvaltningar och bolag har gjort insat
ser för att stötta det lokala näringslivet. Exempel 
är anstånd med fakturor, Destination Halmstad 
AB:s sommarkampanj för att semestra hemma och 
att Halmstad Business Incubator AB som fungerat 
som rådgivare i att ställa om affärsmodeller efter 
en ny verklighet. Sannolikt kommer pandemin att 
fortsätta prägla kommunkoncernens näringslivs
relaterade insatser även under 2021.

• Kommunikationen riktad till och dialogen med 
näringslivet är en prioriterad fråga som är under 
utveckling. Olika former av dialog och samverkan 
sker och är under utveckling. En ny webbsida för 
företagare ska lanseras. Dock har utvecklingen 
inte kommit så långt som planerat.

• Flera viktiga utvecklingsprocesser är nu igång. 
Dessa behöver få fortsatt fokus under åren 
 framöver.

Lärdomar inför framtiden
• Den fysiska planeringen påverkar många av förut

sättningarna för näringslivets fortsatta utveckling. 
Ett tydligt näringslivsperspektiv behöver inklude
ras i planer och strategier, för att målet om att ha 
Sveriges bästa företagsklimat ska nås. Detta har 
även bäring på mål 4, kopplat till att skapa förut
sättningar för tillväxt och vara en attraktiv kom
mun för företag att expandera och etablera sig. 
Dock behöver framför allt näringslivsperspektivet 
i planer och strategier gå från ord till handling och 
mötas upp i beslut och resursplanering.

• Pandemins effekter för näringslivet och arbets
marknaden behöver kartläggas, och närings
livsarbetet anpassas för att stötta ett fortsatt 
konkurrens kraftigt och diversifierat näringsliv. 

• Kommunikationen med näringslivet är central för 
att nå målet. Det ska vara enkelt för företag att 
hitta viktig information om kommunens verksam
het eller service, och smidigt att komma i kontakt 
med kommunen där kontakten ska kännetecknas 
av ett positivt synsätt och vilja att göra utveckling 
möjlig. Lika viktigt är också att kommunen tydligt 
kommunicerar innebörden av, och kommunens 
del i att bidra till, Sveriges bästa företagsklimat. 
Denna kommunikation behöver ske såväl internt 
som externt.
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 Mål 6: 

I Halmstad ska invånarna försörja 
sig genom studier, anställning eller 
företagande

I planeringsdirektiv med budget framgår det att 
målet bland annat ska leda till följande effekter.  
I Halmstad ska:

• Fler försörja sig genom studier, anställning eller 
företagande.

• Utanförskapet minskar och att invånare känner 
makt att forma sina egna liv.

• Upplevelsen av självständighet och makt över sitt 
eget liv öka.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
• Halmstads kommun behöver intensifiera sin 

samverkan med Arbetsförmedlingen för att 
rusta arbetssökande i relation till arbetsmarkna
dens  behov. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
 personer och grupper som står långt ifrån arbets
marknaden.

• Stärkt samverkan för förbättrad kompetensför
sörjning och kompetensutveckling. För att säkra 
dagens och morgondagens kompetensförsörjning, 
och kunna möta den potentiella omställning som 
kommer att ske på arbetsmarknaden kopplat till 
pandemin, behöver kommunen tillsammans med 
högskolan, näringslivet och myndigheter aktivt 
arbeta med att identifiera, tillvarata och utveckla 
den kompetens som redan finns i kommunen. 
Samverkan genom hela utbildningskedjan måste 
stärkas. Arbetet med ambitionerna i planen för 
attraktivitet och hållbar tillväxt, och identifie
rade insatser kopplat till kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling i kommunstyrelsens 
näringslivsplan, behöver inledas.

ANALYS
Sammantaget rapporteras relativt få verksamhetsmål 
och insatser från verksamheterna, även om mycket görs i 
kommunkoncernen för att bidra till målet. De insatser som 
rapporterats visar ett positivt utfall. Samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser redovisar att verksamhetsmålen har nåtts. 
 Utifrån detta är bedömningen att förflyttning har skett i 
riktning mot målet.

Majoriteten av de insatser som verksamheterna 
planerat att genomföra kopplat till målet har ge
nomförts, och verksamhetsmålen bedöms ha nåtts. 
Pandemin har dock ändrat förutsättningarna, vilket 
påverkat prioritering och genomförande av vissa 
insatser.

Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen 
rapporterar att deras mål att stärka individers möjlig
heter att skapa, utveckla eller bibehålla en långsiktig 
etablering på arbetsmarknaden oavsett bakgrund, 
kön, funktionsvariationer, sexuell läggning etcetera 
bedöms vara uppfyllt. Förvaltningen lyfter dock att 
pandemin påverkat arbetsmarknaden under 2020. 
Arbetslösheten ökade, och de grupper som hade sva
gast eller ingen förankring på arbetsmarknaden hade 
ännu svårare att etablera sig. Detta påverkade även 
möjligheterna för elever att få arbete efter avslutad 
yrkesutbildning. Den sviktande arbetsmarknaden kan 
å andra sidan ha medverkat till den positiva utveck
lingen avseende individer som, efter avslutad insats på 
arbetsmarknadsenheten, har gått till studier. Resulta
tet ökade från sju procent 2019 till tio procent 2020.

Under 2020 har utbildnings och arbetsmarknads
förvaltningen även, tillsammans med kommun
ledningsförvaltningen, arbetat för en förnyad 
samverkan med Arbetsförmedlingen. Samverkan 
syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet.

Kommunledningsförvaltningen har beviljats 
externa medel för att stärka individer att ta sig in 
på arbetsmarknaden, eller utveckla sin kompetens 
utifrån nya behov på arbetsmarknaden.

Hemvårdsförvaltningen har, tillsammans med 
 utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen, 
skapat en modell för att ge långtidsarbetslösa och 
nyanlända en möjlighet att komma in på arbets
marknaden. I förlängningen kan målgruppen få en 
anställning inom vård och omsorg. Projektet bidrar 
till att trygga kompetensförsörjningen.

Mycket görs i kommunkoncernen för att bidra 
till målet. De insatser som har rapporterats visar 
ett positivt utfall. Bedömningen är att det framöver 
behövs en tydligare bild av kommunkoncernens 
samlade arbete kopplat till målet.

Utveckling kring de särskilt viktiga insatserna
• Kommunen har arbetat fram ett avtal med 

 Arbetsförmedlingen inom ramen för Delegationen 
för unga och nyanlända till arbete. Förslag på en 
ny organisationsmodell har arbetats fram, för att 
stärka samarbetet i frågor som rör kommunens 
kompetensförsörjningsbehov samt de lokala jobb
spåren.
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• Externa medel har sökts och beviljats för samver
kansprojekt kopplat till kompetensutveckling samt 
insatser för individers inträde på arbetsmarknaden.

Lärdomar inför framtiden
• Kommunkoncernen behöver som helhet bli bättre 

på att arbeta samlat och strategiskt med kompe
tensförsörjningsfrågan, både internt och externt. 
En viktig del i detta är hur kommunen som stor 
arbetsgivare skapar möjligheter för fler att komma 
i praktik eller andra former av sysselsättning. För 
en förflyttning mot målet behövs en tydligare bild 
av vad som görs i nuläget och vilka förutsättning
ar organisationen har. Därefter behöver gemen
samma insatser som kan bidra till en förflyttning 
mot målet och dess önskade effekter identifieras.

 Utvecklingsområde:  
 Framtidens välfärd 

Att utveckla välfärden och den offentliga sektorn 
har alltid behövts. Det är särskilt viktigt under 
kommande år, av två övergripande skäl. Människ
ors behov och förväntningar förändras i en mycket 
snabbare takt än vad vi är vana vid, bland annat till 
följd av digitalisering, individualisering och globali
sering. Det ställer krav på vilken välfärd vi levererar 
och på vilket sätt. Invånare organiserar sig utanför 
traditionella strukturer för att driva frågor inom 
välfärdsområdet, vilket ställer krav på kommunen 
för att på ett bra sätt kunna möta denna typ av 
invånarinflytande. Den andra delen handlar om 
den kommunala ekonomin som behöver stå stark 
för att kunna finansiera kommunens verksamheter 
och möjliggöra en god välfärd. I detta är arbetet 
med strategiskt långsiktig kompetensförsörjning 
en grundläggande förutsättning för att säkerställa 
en god välfärd. Detta är inte minst viktigt nu, då 
demografiska förändringar innebär att färre ska 
försörja fler och behovet av välfärd ökar. När kom
munens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna 
behöver vi hitta sätt att hantera välfärdens finansie
ring. En hållbar ekonomi är grundläggande för ett 
hållbart samhälle. Området är också en viktig del 
i att utveckla demokratin. Inom kommunen pågår 
ständigt demokratiska diskussioner om fördelning 
av resurser, finansiering av verksamheter och vilka 
budgetförslag som skapar bäst förutsättningar för 

Halmstad. När kommunen befinner sig i en situa
tion mellan begränsade resurser och invånarnas krav 
på en relevant och nära välfärd är det särskilt viktigt 
med dialog och möjlighet till inflytande över utveck
lingen och den framtida välfärden.

NULÄGE, OMVÄRLDSPÅVERKAN OCH HALMSTADS 
UTVECKLING
Liksom i de flesta västländer är välfärden i Sverige 
hårt prövad, och vägval behöver göras framåt för att 
klara välfärdsuppdraget. I den nationella debatten 
framförs att det inte längre är möjligt för enskilda 
kommuner att lösa situationen genom effektivise
ringar, höjt skatteuttag eller digitalisering. För den 
enskilda kommunen är det av stor vikt att utifrån 
kommunens förutsättningar sätta fokus på, och 
systematiskt arbeta med, att hitta nya lösningar och 
bana väg för dessa.

Halmstads kommun har goda grundförutsätt
ningar. Kommunen uppvisar stabila, genomsnittliga 
resultat inom välfärdsområdet. På en mer detaljerad 
nivå syns dock stora variationer inom områden som 
till exempel skola och hälsa. Dessutom syns tendenser 
till att verksamhetsresultaten i jämförelse med andra 
kommuner inte utvecklas lika positivt, även om 
förbättringar sker.

Demografin medför utmaningar för kommunen. 
Halmstads befolkning beräknas öka på lång sikt. 
Detta ger både möjligheter och utmaningar. En 
känd utmaning är det faktum att en krympande 
andel personer i arbetsför ålder behöver försörja allt 
fler, samtidigt som efterfrågan på välfärd ökar och 
förändras i en allt snabbare takt vilket påverkar både 
ekonomi och kompetensförsörjning. Digitaliseringen 
kan, rätt hanterad, vara ett bra verktyg för att hantera 
kommande utmaningar.

Pandemin påverkar området, och samtliga av de 
kommunfullmäktigemål som ingår. Detta beskrivs 
ytterligare under respektive mål.

Tidigare utmaningar – såsom demografiska 
förutsättningar, en snabbt föränderlig omvärld och 
effekter av pandemin – kvarstår från tidigare analyser. 
Kommunen är till viss del beroende av agerandet på 
nationell nivå, men måste även ta ett tydligt ansvar 
som organisation för att skapa förutsättningar för för
ändring. Ett aktivt agerande för att göra faktiska och 
praktiska förflyttningar mot utpekade  riktningar 
krävs.

Kommunen måste, för att lyckas med detta, sätta 
ett tydligt fokus på utvecklingsarbetet, och skapa 
förmågor för att på ett tydligt sätt omsätta behoven i 
verklig förändring utan att det påverkar leveranserna 
i välfärdsuppdraget (grunduppdragen).
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Framtidens välfärd är ett utvecklingsområde med 
stor bredd och omfattning. Det finns ett behov av 
att skapa och etablera en tydlig och gemensam bild 
av utvecklingsområdets innehåll och omfattning för 
att få framdrift inom området. I nuläget saknas en 
tydlig samordning, vilket gör det svårt att:

• Överblicka verksamheternas insatser.

• Säkerställa att insatserna bidrar på ett samordnat 
sätt till utvecklingsområdets inriktning.

• Följa upp och säkerställa kontroll över helhet och 
framdrift.

• Särskilja utvecklingsinsatser och grunduppdrag.

Detta gör att det är svårt att få en samlad bild av hur 
kommunen generellt ligger till gällande måluppfölj
ningen, och hur verksamheterna gemensamt bidrar 
till förflyttning inom utvecklingsområdet.

Verksamheternas rapportering visar att det finns 
fokus och engagemang i de insatser som planerats. 
Kommunkoncernen visar även prov på stor förmåga 
att anpassa verksamheten efter rådande omständig
heter under pandemin, och lyckas trots detta väl med 
planerade insatser. Verksamheterna arbetar på bred 
front med utveckling med hjälp av digitala lösningar. 
Många olika metoder och idéer prövas. För att ta 
tillvara på erfarenheter av dessa initiativ, krävs dock 
en större samordning och överblick än i nuläget.

Verksamheterna arbetar målinriktat utifrån sina 
förutsättningar, men det finns brister i att styra, leda 
och samordna arbetet mot utvecklingsområdets 
inriktning. En bidragande anledning till detta är att 
kommunen inte har en utvecklad modell för utveck
lingsarbete. Detta arbete sker i verksamheterna, och 
oftast i samklang med grunduppdragen. Detta får 
som konsekvens att insatserna blir svåra att följa och 
ge rätt förutsättningar.

Då utvecklingsområdena nu är etablerade, finns 
förutsättningar att utveckla arbetssätt och modeller 
för att stödja verksamheterna i arbetet mot de för
flyttningar som definieras i den strategiska planen. 
Det är inget enkelt arbete, och kommer att kräva 
stor flexibilitet, mod, nytänkande och förändrings
vilja av alla i kommunkoncernen. Dock finns goda 
förutsättningar i våra planer och riktlinjer för att 
lyckas med detta arbete.

För att utveckla kommunens förmågor och 
göra aktiva förflyttningar, bör utvecklingsarbetet 
 fokusera på att:

• Definiera och särskilja utvecklingsuppdrag och 
grunduppdrag.

• Definiera principer för framtagning och uppfölj
ning av mål (utveckling kontra grunduppdrag).

• Utveckla strukturer och arbetsprinciper för hur 
kommunledningsförvaltningen stödjer, leder 
och samverkar i utvecklingsarbetet samt ansvars
fördelning mellan olika nivåer.

Målredovisning
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 Mål 7: 

I Halmstads kommun ska välfärden 
vara nytänkande, framtidsorienterad 
och under ständig utveckling

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:

• Att kommunen har smarta, hållbara verksamheter 
som motsvarar invånarnas behov och förväntan.

• Modig och nytänkande verksamhet med ett 
 ekonomiskt ansvarsfullt utförande.

• Utvecklad politikerroll inom demokrati området.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
För en förflyttning under 2020 bedömdes det vara 
särskilt viktigt att fokusera på:

• Framtiden kommer att kräva nya arbetssätt vilket i 
sin tur kräver en ny typ av ledarskap. Att  fortsätta 
arbetet och få ökad utväxling på satsningen 
 utvecklande ledarskap är angeläget.

• Att gå från traditionell till originell. Att lösa 
välfärdsuppdraget framåt kommer att kräva nya 
grepp. Innovation och kreativitet kräver en öppen 
organisationskultur, ledare som möjliggör föränd
ring samt delaktiga medarbetare med stort hand
lingsutrymme. Kommunen behöver  utvecklas 
inom samtliga av dessa områden.

• Fokus behöver flyttas från effektivisering och 
digitalisering som självändamål, till verksamhets
utveckling som fokuserar på nytta och effekt för 
kommunens målgrupper. Digitaliseringen kan 
vara en viktig möjliggörare. Genom modeller, 
metodik och processer för verksamhetsutveckling 
får också digitalisering och effektivisering den 
kraft som behövs.

ANALYS
Sammantaget sker många insatser i förvaltningar och bolag. 
Insatserna bidrar till förflyttning i riktning mot målet. 
 Långsiktighet och större samverkan krävs dock för att få 
önskade effekter över tid.

Pandemin bidrar till att utmaningar som till 
exempel den ekonomiska situationen inom välfärds
området fördjupas. Samtidigt har kommunens 

förmåga att samarbeta, snabbt ställa om och 
arbeta annorlunda visats. Frågorna om vad som är 
 samhällsviktig verksamhet, nya digitala arbetssätt 
och möjligheter inom bemanning och kompetens
försörjning ska organisationen ta tillvara på inom 
detta utvecklingsområde.

Särskilt positivt utifrån pandemin är verksam
heternas förmågor till att hitta nya lösningar och 
samarbeten.

En hel del insatser mot målet sker, och i huvudsak 
enligt plan. Det är på kort sikt svårt att se effekter av 
i termer av förflyttning mot exempelvis en ny typ av 
ledarskap, öppen organisationskultur och verksam
hetsutveckling. Dock görs bedömningen att insatserna 
är relevanta och kommer att ha effekt på sikt.

Vad har fungerat bra och mindre bra under året – 
vilket lärande har skett? Vad behöver beaktas inför 
kommande års målarbete? 
Insatserna är breda och omfattande till sin natur. 
Det krävs långsiktighet och samordning för att 
sätta gemensamma grunder. Utvecklande ledarskap 
framkommer i verksamheternas insatser, och ger 
positiva effekter. Generellt för alla verksamheter är 
ett stort fokus på digitalisering och digitala verktyg 
och funktioner, vilket är positivt utifrån ett lärande
perspektiv. Även i detta fall sker en hel del av arbetet 
i respektive verksamhet. För att undvika parallella 
satsningar, och ta tillvara gjorda erfarenheter, måste 
fokus ske på samordning.

Då målet är brett och kräver långsiktigt  arbete, 
måste kommunledningsförvaltningen ta ett 
 större ansvar för att tydligt leda och samordna 
utvecklingen. Förutsättningarna i form av planer 
och inriktningar måste vara tydliga och lätta för 
verksamheterna att förhålla sig till, samtidigt som 
organisationen behöver ett arbetssätt som hanterar 
och stimulerar förändrings och utvecklingsarbete.

Målredovisning
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 Mål 8: 

Halmstads kommun ska ha en 
 hållbar ekonomi som ger  bästa 
 möjliga förutsättningar för 
 kommande generationer

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:

• Att alla i kommunkoncern känner medvetenhet 
kring och ett ansvar för ekonomin så att den blir 
hållbar och i balans.

• En verksamhetsutveckling som skapar en kost
nadseffektiv verksamhet, och som även medför att 
det kommunala utbudet ses över.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
För en förflyttning bedömdes 2020 följande insatser 
vara särskilt viktiga:

• Grundläggande är att ha en tydlig och gemensam 
bild av vad en hållbar ekonomi är, och riktningen 
för hur den ska uppnås inom kommunen. Därefter 
handlar det om att utveckla arbetssätt och metod
stöd, exempelvis lokalförsörjningsplan, jämförande 
studier, standardiserade verksamhetslokaler, goda 
exempel etcetera.

• Med en gemensam riktning och välfungerande 
 metoder, behöver medvetenheten och ansvars
tagandet för att skapa långsiktigt hållbara vär
den stärkas. Liksom för annat förändrings och 
utvecklingsarbete behövs ett tydligt ledarskap, och 
möjlighet till kontinuerlig dialog och erfarenhets
utbyte.

• Utveckling av en styrning där perspektiven 
mål, kvalitet och ekonomi stödjer varandra. Att 
arbeta med ekonomisk hållbarhet handlar bland 
annat om att ha rätt perspektiv i arbetet. Genom 
införande av en styrning för hela organisationen 
som förenar mål, kvalitet och resurser kommer 
strukturen stödja ett helhetsperspektiv. Det handlar 
i hög grad om att skapa största möjliga nytta, 
genom de resurser som finns tillgängliga, på ett 
hållbart vis.

ANALYS
Ett antal insatser har inletts, i linje med de behov som identi
fierats för att åstadkomma förflyttning mot målet. Halmstad 
uppnår för 2020 sina tre finansiella mål, och har  s trukturellt 
goda ekonomiska förutsättningar för att möta framtida 
utmaningar. Ännu syns dock inte den nödvändiga kommun
gemensamma ansatsen i insatserna.

Pandemin har haft såväl positiva som negativa effek
ter. Det finns negativa ekonomiska konsekvenser, 
men inte alla verksamheter har påverkats. En positiv 
effekt av pandemin, är att verksamheter har hittat 
nya former för samverkan och utveckling. Dessa 
erfarenheter är viktiga att ta vara på.

Vad har fungerat bra och mindre bra under året – 
vilket lärande har skett? Vad behöver beaktas inför 
kommande års målarbete? 
Insatserna är i grunden av utvecklande karaktär, och 
kräver ett gemensamt och långsiktigt arbete för att 
få effekt. I samband med pandemin syns en positiv 
utveckling i samverkan inom kommunkoncernen 
för att lösa svåra situationer. Det är viktigt med 
kommunövergripande samordning och styrning, för 
att skapa en helhetssyn och säkerställa en gemensam 
riktning. Grunderna finns i den nya styrmodellen.

Modeller och processer för att stödja verksam
hetsutvecklingen behöver tas fram. De kommun
gemensamma funktionerna måste ta ett tydligt 
ansvar för att stödja och leda verksamheterna i de 
gemensamma riktningarna, och ge rätt förutsätt
ningar för  detta. Den nya styrmodellen är en grund 
i detta arbete, men det måste till en tydlighet och en 
process för att hantera och stödja utvecklingsarbete.

Målredovisning
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 Mål 9: 

Halmstads kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:

• En kompetensförsörjning för dagens och 
 framtidens behov.

• Ledare som möjliggör för medarbetarna att pröva 
nya idéer och utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

• Smarta arbetssätt och en kultur som tar  tillvara 
kraften i organisationen och uppmuntrar till 
 kreativitet, innovation och nytänkande.

• Medarbetare som känner arbetsglädje, stolthet och 
upplever balans mellan privat och arbetsliv.

SÄRSKILT VIKTIGA INSATSER
För att utvecklas till en attraktiv arbetsgivare 
 behöver insatser fokuseras i samtliga följande faser: 
rekrytera, behålla och avsluta. Följande insatser 
 bedömdes 2020 som särskilt viktiga för att nå 
 förflyttning i målet:

• Ett starkt arbetsgivarvarumärke, och en positio
nering som en bra arbetsgivare, är centralt för att 
attrahera och behålla kompetens. För det behövs 
bland annat en strategisk och strukturerad arbets
givarpolitik, men också att i högre grad dra fördel 
av Halmstads goda grundförutsättningar.

• Kompetensförsörjningen är kritisk. För att lyckas 
behövs ett stärkt chefs och ledarskap, vidare
utvecklad strategisk lönebildning, kompetens
baserad rekrytering, innovativa idéer kring ett 
förlängt  arbetsliv och fokus på medarbetarresan 
för utveckling inom ramen för sin profession.

• Utveckla organisationskulturen och utveck
lingskraften i organisationen. Genom att öka 
utväxlingen av ledarskapsfilosofin utvecklande 
ledarskap skapas tydliga ledare som möjliggör 
och skapar förutsättningar. Den förändrade 
styrningen och ledningen ska bidra till delaktiga 
medarbetare med stort handlingsutrymme, vilket 
bedöms bidra till kommunens attraktionskraft 
som arbetsgivare.

ANALYS
Många insatser, av varierande natur, sker inom förvaltningar 
och bolag. Noteras bör att flertalet insatser sker inom särskilt 
viktiga områden såsom kompetensförsörjning, digitalisering, 
ledarskap och arbetsmiljö. Tre fjärdedelar av förvaltningar och 
bolag bedömer att verksamhetsmålen kommer att nås.

Pandemin påverkar även detta målområde. En 
generell iakttagelse är att pandemin medfört att 
verksamheterna tvingats arbeta på nya sätt, och hitta 
lösningar som traditionellt inte används. Detta visar 
sig i allt från användande av nya tekniska lösningar, 
till att göra helt nya saker och på nya sätt för att lösa 
uppgifter under nya förutsättningar. Alla verksam
heter bör analysera effekterna av detta, i syfte att 
bevara och utveckla vunna erfarenheter.

En stor del av kommunens förvaltningar och 
bolag har insatser inom målområdet. Det är en stor 
variation inom olika områden såsom kompetens
försörjning, digitalisering, ledarskap och arbetsmiljö. 
Dock tenderar effekterna att vara spridda, vilket inte 
bidrar till en kommungemensam förflyttning.

 
Vad har fungerat bra och mindre bra under året – 
vilket lärande har skett? Vad behöver beaktas inför 
kommande års målarbete? 
De särskilt viktiga insatserna är i grunden lång
siktiga, och kräver tid och uthållighet för att ge 
effekt. Övergripande planering finns, och förut
sättningarna för att göra förflyttning i riktning mot 
målet bedöms som goda på sikt.

Målet är konkret och enkelt att förhålla sig till. 
Det är även generellt och omfattar hela organisatio
nen. Mot bakgrund av detta bör arbetet samordnas 
och likriktas i mycket större utsträckning. Detta 
för att hela organisationen ska uppfattas som en 
tydlig arbetsgivare, men framförallt för att undvika 
 parallellt arbete och kunna dra nytta av det arbete 
som görs i verksamheterna.

Målredovisning
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UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
(2018:597) från 2019 om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
Från och med räkenskaperna 2019 tillämpas LKBR 
vilket innebär att kommunen gjort följande föränd
ringar i förhållande till tidigare redovisningsprinciper. 

Redovisning av verkliga värden av finansiella 
 instrument 
I tidigare lagstiftning skulle finansiella instrument 
tas upp i balansräkningen till det lägsta av anskaff
ningsvärde och verkligt värde. I enlighet med 7 kap 
6 § LKBR ska vissa finansiella instrument, som inne
has för att generera avkastning eller värdestegring, 
från och med 2019 värderas till verkligt värde, det 
vill säga marknadsvärde. Tidigare års jämförelsetal 
har justerats som om den nya redovisningsprincipen 
hade tillämpats även tidigare år. Detta innebär att 
 resultaten för åren 20162018 har förändrats. Värde
ring av placeringarna har gjorts kollektivt per portfölj 
till verkligt värde. Upplysningar ges om portföljernas 
anskaffningsvärde. 

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
Den kommunala årsredovisningen ska innehålla 
sammanställda räkenskaper, det vill säga den 
 kommunala koncernen som bestående samman
slagning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens räkenskaper. De kommunala 
bolagen använder sig av årsredovisningslagen, 
Redovisningsrådets rekommendationer samt 
 Bokföringsnämndens allmänna råd. Kommunen 
och de kommunala bolagen kan tillämpa olika 
 redovisnings och värderingsprinciper. 

Redovisningsprinciperna skiljer sig avseende 
komponentavskrivning och hur anslutningsavgifter 
redovisas. Alla de kommunala bolagen och kom
munen tillämpar från och med 2015 komponent
avskrivning. Uppdelningen och avskrivningstiden 
på de olika komponenterna bygger på individuella 
bedömningar. De kommunala nämnderna inves
teringsbidrag tas upp som förutbetald intäkt och 
redovisas som långfristiga skulder. De kommunala 
bolagen redovisar däremot anslutningsavgifter helt 
som intäkt i resultat räkningen, till exempel fjärr
värmeanslutningar. Vidare redovisar bolagen alla 
 leasingavtal som operationella medan kommunen 
gör en uppdelning enligt RKR R5. Enligt RKR 
R16 ska koncernföretagens avvikande redovisnings

principer justeras före konsolidering. Någon 
sådan justering har inte gjorts med motivering till 
 beloppets ringa storlek till den totala omslutningen. 

Bolag där kommunen innehar mer än 50 procent 
kallas för dotterföretag. Bolag, i vilka kommunen 
har en direkt ägarandel på mellan 20 och 50 procent 
betraktas som intresseföretag. 

Intresseföretag inom koncernen Halmstads 
 Rådhus AB som ägs till mer än 49 procent har 
konsoliderats. Intresseföretaget Hallands  Hamnar 
AB, som ägs till 50 procent av dotterföretaget 
Hallands Hamnar Halmstad AB, har konsoliderats 
enligt kapitalandelsmetoden. Anledningen till vald 
konsolideringsmetod är att få samstämmighet med 
konsolideringen av intresseföretag i koncernen för 
Halmstads Rådhus AB, där kapitalandelsmetoden 
tillämpas. Vidare görs bedömningen att valet av 
kapitalandelsmetoden är förenligt med kravet på 
en rättvisande bild, då andelarna är av ej materiell 
karaktär enligt väsentlighetsprincipen i ett kommun
koncernperspektiv. 

Laholmsbuktens VA AB, som är ett intresseföre
taget som ägs till 50 procent av Halmstads kommun 
har konsoliderats enligt proportionell konsolidering. 

Den sammanställda redovisningen har upp
rättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
 konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att det av 
kommunen förvärvade egna kapitalet i dotter företag 
har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas 
in i koncernens eget kapital. Med proportionell 
konsolidering menas att om dotterföretagen inte är 
helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in 
i koncernredovisningen.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa 
förekommer, i not till respektive post i resultaträk
ningen och/eller kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och överstiger en procent av 
skatteintäkterna. Dessutom redovisas alltid reali
sationsvinster, realisationsförluster samt orealise
rade förluster som jämförelsestörande. Poster som 
 understiger en procent kan, för innevarande år, 
anses vara jämförelsestörande om kriterierna upp
fylldes under tidigare år och jämförelsetalen annars 
skulle bli missvisande.

INTÄKTER

Redovisning av skatteintäkter
Redovisad skatteintäkt innehåller, utöver prelimi
nära skatteinbetalningar som har kommit kom

RÄKENSKAPER



63Årsredovisning 2020

munen tillgodo under året, också utfallet av den 
definitiva slutavräkningen för föregående år samt 
preliminär slutavräkning för innevarande år. Den 
preliminära slutavräkningen för skatte intäkter 
baseras på Sveriges kommuner och regioners 
 decemberprognos. Efter bokslutets upprättande 
har Sveriges kommuner och regioner publicerat 
en ny prognos i februari 2021 som pekar på ett 
utfall som avviker från tidigare prognos med +23 
mnkr. I bokslutet har kommunen för slutavräk
ning 2020 tagit upp skatteintäkter i enlighet med 
Skatte verkets redovisningsräkning den 12 januari 
2021. Skatteverket har emellertid inkommit med 
en  korrigering av denna, vilken inte har kunnat 
beaktas i kommunens bokslut. Detta innebär att 
skatteintäkterna i bokslutet är 278 tkr för höga.

Periodisering av statsbidrag
Allmänt sett underlättas kommunens styrning när 
relativt stora statsbidrag under ett år är kända till 
belopp långt innan året börjar. I de fall så inte sker, 
uppstår ibland en krock mellan den externa redovis
ningen och den traditionella kommunala styrningen. 
Halmstads kommun redovisar nedan exempel där 
kommunen valt att göra avsteg från redovisnings
principer, i syfte att matcha kommunens resurs
förbrukning med de statliga bidragen. Om kommu
nen följt LKBR, hade årsresultatet 2020 försämrats 
med totalt 8 mnkr. 

Kommunen erhöll 2016 ett särskilt statsbidrag 
(Byggbonus) på nästan 29 mnkr och beslutade att 
större delen av bidraget, 25 mnkr, skulle användas 
för samhällsbyggande insatser under en femårs
period. Detta är ett avsteg från rekommendatio
ner och praxis om hur bidraget bör periodiseras. 
 Bidraget periodiseras i stället för att möta de 
 kostnader som uppkommer på grund av kommu
nens planerade insatser. Under perioden januari 
till december 2020 har 8 mnkr av 2016 års bidrag 
intäktsförts. Byggbonusen som erhölls år 2017 
och 2018 har dock intäktsförts i sin helhet enligt 
 rekommendationen.

Riktade statsbidrag och statliga ersättningar 
Kommunen har vid årsbokslutet bokat upp en 
beräknad fordran på staten avseende, statsbidrag för 
2020 till regioner och kommuner för att  ekonomiskt 
stödja verksamheter inom hälso och sjukvård 
 respektive socialtjänst till följd av pandemin, på 
totalt 56 mnkr. Halmstads kommun har totalt 
ansökt om medel för 62 mnkr från Socialstyrelsen 
i november 2020 för perioden februari till och 
med november 2020. Vid årsbokslutet 2020 har en 

fordran på Socialstyrelsen bokats motsvarande 90 
procent av det sökta beloppet, det vill säga 56 mnkr. 
Kommunen har valt att interimsbokföra 90 procent 
av fordran beroende på att Socialstyrelsen efter 
tidigare ansökningsomgången augusti 2020 beslutat 
att utbetala 91,4 procent av godkända kostnader till 
sökande. 

Övriga intäkter
Offentliga investeringsbidrag samt anslutnings
avgifter tas upp som en förutbetald intäkt, och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras 
över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

KOSTNADER

Lånekostnader
Lånekostnaderna belastar den period de hänför sig 
till och inräknas inte i tillgångarnas anskaffnings
värden.

Lönekostnader 
Samtliga kommunens lokala löneavtal är inte klara 
vid årsbokslutet 2020. Fackförbundets Kommunals 
medlemmar erhöll ett retroaktivt engångsbelopp i 
decemberlönen för 2020, avseende perioden april till 
och med oktober 2020. 

Från och med den 1 november 2020 pågår en 
ny löneförhandling. Eftersom det för Halmstads 
kommun rör sig om ett stort avtalsområde, har 
 kommunen bokat upp uppskattade retroaktiva 
lönerna enligt det nya avtalet på totalt cirka 6 mnkr 
inkluderande personalkostnadspålägg.

Räkenskaper
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en 
nyttjandeperiod om minst tre år kan klassificeras 
som anläggningstillgång, om anskaffningsvärdet 
överstiger ett prisbasbelopp. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
har i balansräkningen upptagits till anskaffnings
värde, minskat med avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar.

Kommunen tillämpar komponent avskrivning. 
Det innebär att en tillgång delas upp på  olika 
 komponenter och skrivs av separat, om den 
 förväntade skillnaden i förbrukning mellan de  
olika komponenterna är väsentlig. 

Kommunen arbetar med fem olika komponenter 
för fastigheter (stomme, yttre beklädnader, instal
lationer, inre ytskikt samt övriga komponenter) 
där föreslagna avskrivningstider skiljer sig mellan 
komponenterna från 560 år. För gator och vägar 
används tre olika komponenter bärlager, slitlager 
och övriga komponenter, där exempelvis skyltar och 
belysning ingår, med avskrivningstider på mellan 
1560 år. Det är dock viktigt att poängtera att varje 
investering prövas individuellt utifrån exempelvis 
användning, materialval och läge för att på bästa 
möjliga sätt spegla nyttjandeperioden. 

Avskrivning påbörjas så snart anläggningen tas i 
bruk utifrån en bedömning av tillgångens (kompo
nenternas) nyttjandeperiod med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form 
av mark, viss konst och pågående arbeten görs inga 
avskrivningar. 

Alla nya exploateringar redovisas från och med 

2016 som omsättningstillgångar. En viss del äldre 
exploateringsprojekten redovisas fortfarande via 
investeringsredovisningen och klassificeras som 
anläggningstillgångar. 

I kommunens redovisade värde för maskiner 
och inventarier ingår finansiell leasing av bilar med 
avtalstid längre än tre år. Finansiell leasing finns 
också uppbokad som en långfristig skuld. Övriga 
leasingavtal betraktats som operationella och inte 
upptagits i balansräkningen. Upplysningar lämnas 
också om kommunens framtida hyresåtaganden. 
De hyresåtaganden som ingår i redovisningen har 
hyresavtal på längre än tre år.

NEDSKRIVNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Under 2020 har en översyn gjorts av Halmstads 
Energi och Miljö AB:s nuvarande samt framtida 
fjärrkyleverksamhet. Efter översynen genomfördes 
en nedskrivningsprövning där det konstaterades ett 
nedskrivningsbehov om cirka 22 mnkr som belastat 
2020 års resultat. En ny åtgärdsplan är framtagen för 
att fjärrkyleaffären ska kunna ge framtida positiva 
resultat.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som en omsättningstillgång. Portföljens förvaltning 
regleras av i kommunfullmäktige antagen riktlinje. 
Tillgångarna i form av fonder, obligationer och 
strukturerade produkter har värderats till verkligt 
värde genom att värdepapperna har värderas till 
marknadsvärde vid balansdagen.

Räkenskaper

AVSKRIVNINGSTIDER

AVSKRIVNINGSTIDER
 Persondatorer, 

servrar och annan 
it- utrustning

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Byggnader *

Mark-
anläggningar

Immateriella 
anläggnings-

tillgångar

Halmstads kommun 3-5 år 5-15 år 5-15 år 5-60 år 20-50 år 3-5 år

Halmstads Rådhus AB - - - - - -

Halmstads Fastighets AB - - 5 år 10-100 år 20 år 5 år

AB Industristaden - - 5-15 år 5-50 år 20 år -

Halmstad Business Incubator AB - - 5 år - - -

Halmstads Energi och Miljö AB - 5-30 år 3-10 år 20-50 år 20 år 5 år

Halmstads stadsnät AB - 5-35 år 5 år 5-42 år - -

Destination Halmstad AB - - 5-10 år - - -

Halmstads Flygplats AB - 3-20 år 3-10 år 10-50 år 20-40 år 5 år

Hallands Hamnar Halmstad AB - 3-33 år 3-20 år 25 år 20-25 år -

*Kommunkoncernen tillämpar komponentavskrivning.
Tabell 18: Avskrivningstider
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Räkenskaper

PENSIONER
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS19.

 
AVSÄTTNINGAR
Förutom avsättningar till pensioner har kommunen 
även gjort andra avsättningar för skulder som är 
ovissa gällande förfallotidpunkt eller belopp. En 
kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär ges 
i detta avsnitt.

Uppskjutna skatter 
Halmstads Rådhus ABkoncernen har uppskjutna 
skatteskulder som består av skatt på temporära skill
nader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga 
avskrivningar på materiella anläggningstillgångar. 
Den största delen finns i Halmstads Energi och 
Miljö AB, 198 mnkr.

Återställande av mark vid avetablering av paviljonger
Kommunen har under flera år haft svårt att finna 
tomter där permanent byggnation av förskolor 
och skolor kunnat slutföras. För att kunna erbjuda 
förskole och skolplatser har kommunen därför 
etablerat ett antal tillfälliga paviljonger. Kommunen 
har gjort avsättning för återställande av samtliga 
avetableringar av paviljonger. Viss upplösning av 
avsättningen har påbörjats under 2020. 

Återställande av deponi
Kommunen har i bokslut 2017 gjort en avsättning på 
cirka 11 mnkr för återställande av Gustavsfälts deponi. 
Beloppet bygger på en konsultrapport som togs 
fram 2017. Arbetet med återställandet av deponin 
beräknas starta tidigast 2021. Halmstads Energi och 
Miljö AB har gjort avsättningar för Skedala deponi 
och två övriga deponier. Avsättningarna uppgår vid 
slutet av 2020 till 30 mnkr och avser huvudsakligen 
Skedala deponi.

Juridisk tvist
JBgymnasiet bedrev tidigare en fristående gym
nasieskola i Halmstad, som upphörde då företaget 
gick i konkurs 2013. Ombudet för konkursbolagen 
efter JB Education AB, JB Education Norr AB, JB 
Education Mitt AB och JB Education Syd AB har 
överklagat Halmstads kommuns beslut om retro
aktiv kompensation enligt skollagen (2010:800). 

Tvisten har uppstått då ombud för konkursbolaget 
menar att den kommunala gymnasieskolan har till
skjutits bidrag under åren 20102013 utan att detta 
kompenserats JBgymnasiet. Förvaltningsrätten 
har i domen gått på ombudet för konkursbolagens 

linje avseende retroaktiv kompensation för åren 
20102013. Den 28 december 2020 meddelades att 
kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom 
och visar målet åter till förvaltningsrätten för ny 
prövning. Halmstads kommun har valt att bibehålla 
avsättningen på 3 mnkr som gjordes 2019.

Övriga avsättningar
Kommunen gjorde under 2019 en avsättning på 
drygt 4 mnkr för särskild löneskatt på pensions
kostnader från tidigare år som finansierats via 
den individuella överskottsfonden, då dessa en
ligt ny  bedömning från Skatteverket ska ingå i 
beskattnings underlaget. 

En mindre del av avsättningen avser medfinan
siering av en delsträcka på gång och cykelvägen 
Kattegattsleden, från Steninge och norrut till kom
mungränsen. För närvarande kvarstår drygt 1 mnkr 
av den ursprungliga avsättningen.

Bland kommunens övriga avsättningar finns 
också en mindre underhållsfond för lokalhållande 
föreningars fastigheter. 

VA-VERKSAMHETEN 
Enligt vattentjänstlagen ska VAkollektivet redo
visas skilt från annan skatte och avgiftsfinansierad 
verksamhet. I kommunens egna kapital redovisas 
VAverksamheten separat, och vid årsbokslutet 
uppgick VAkollektivets del till 22 mnkr. VAverk
samhetens egna kapital har minskat då VAverksam
heten under året redovisat ett underskott på 5 mnkr. 
Redovisningen är ett avsteg mot gällande normering 
som föreskriver att överskott ska redovisas som 
förutbetalda intäkter och eventuellt underskott ska 
redovisas mot eget kapital och återställas inom tre 
år. Bedömningen är att skulden till abonnenterna 
kommer att återföras under åren framöver. 

Övriga upplysningar 
I särskilda noter lämnas upplysningar om koncern
enheternas ekonomiska ställning och utveckling 
samt upplysningarna som ger en samlad bild av de 
ekonomiska engagemangen i företagen (not 25, 26). 

Kommunens kostnader för kommunrevisionen 
redovisas även i särskild not (not 27).
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TABELLER

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (MNKR) Noter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Verksamhetens intäkter not 1 1 516 1 527 3 384 3 412

Verksamhetens kostnader not 2 -6 806 -6 838 -7 995 -8 030

Av- och nedskrivningar -377 -408 -757 -825

Verksamhetens nettokostnader -5 667 -5 719 -5 368 -5 443

Varav jämförelsestörande poster not 1,2 68 89 69 96

Skatteintäkter not 3 4 570 4 572 4 570 4 572

Generella statsbidrag och utjämning not 4 1 104 1 362 1 104 1 362

Verksamhetens resultat 7 216 306 492

Finansiella intäkter not 5 295 245 190 110

Finansiella kostnader not 6 -10 -5 -49 -41

Resultat efter finansiella poster 292 456 447 560

ÅRETS RESULTAT not 24 292 456 447 560
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Tabeller

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING (MNKR) Noter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar not 7 5 3 12 7

Materiella anläggningstillgångar not 8 6 898 7 478 14 338 15 200

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 119 5 957 10 139 11 578

Maskiner och inventarier 400 381 2 179 2 174

Övriga materiella anläggningstillgångar 1 379 1 140 2 021 1 448

Finansiella anläggningstillgångar not 9 1 076 1 088 124 117

Summa anläggningstillgångar 7 979 8 569 14 474 15 325

Omsättningstillgångar

Förråd med mera not 10 82 86 98 136

Fordringar not 11 535 595 694 770

Kortfristiga placeringar not 12 1 867 1 965 1 867 1 965

Kassa och bank not 13 301 500 309 504

Summa omsättningstillgångar 2 786 3 146 2 968 3 375

SUMMA TILLGÅNGAR 10 765 11 715 17 442 18 700

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Noter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Eget kapital

Årets resultat 292 456 447 560

Ingående eget kapital 8 380 8 672 9 704 10 151

Övrigt - - 0 0

Summa eget kapital not 14 8 672 9 128 10 151 10 712

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser not 15 114 105 126 118

Andra avsättningar not 16 62 64 420 428

Summa avsättningar 175 169 545 546

Skulder

Långfristiga skulder not 17 307 622 3 959 4 768

Kortfristiga skulder not 18 1 610 1 796 2 787 2 674

Summa skulder 1 917 2 418 6 746 7 441

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 765 11 715 17 442 18 700

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter not 19 4 604 4 754 50 50

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna

not 20 1 772 1 752 1 772 1 752



68 Årsredovisning 2020

ÅRETS KASSAFLÖDE 195 198 198 194

Likvida medel vid periodens början 106 301 111 309

Likvida medel vid periodens slut 301 500 309 504

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Noter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Nyupptagna lån 206 302 606 452

Amortering av skulder för finansiell leasing -7 -7 -7 -7

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 199 295 599 445

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Noter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 -2 0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 277 -1 027 -2 145 -1 704

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter 35 30 68 227

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 36 49 36 70

Förvärv av finansiella tillgångar -24 -28 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar 1 16 1 16

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 230 -960 -2 042 -1 391

Tabeller

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (MNKR) Noter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 292 456 447 560

Justering för ej likviditetspåverkande poster not 21 298 437 973 882

Övriga likviditetspåverkande poster not 22 -5 -8 -5 -20

Poster som redovisas i en annan sektion not 23 -33 -40 -34 -48

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 551 845 1 381 1 374

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter/investeringsbidrag -8 -10 -8 -14

Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 685 -154 472 -205

Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och varulager -6 -3 -6 -38

Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder 4 186 -199 22

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 226 863 1 641 1 139
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NOTER

NOT 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER

NOT 1 – Verksamhetens intäkter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Försäljningsintäkter 58 55 1 135 1 091

Taxor och avgifter 430 418 371 346

Hyror och arrenden 198 205 1 020 1 073

Bidrag från staten 508 569 512 589

EU-bidrag 4 1 4 1

Övriga bidrag 9 2 9 6

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 234 180 234 180

Försäljning av exploateringsfastigheter 41 53 41 53

(Reavinst vid) försäljning av anläggningstillgångar 33 40 34 47

Övriga verksamhetsintäkter 0 4 25 24

SUMMA 1 516 1 527 3 384 3 412

Varav jämförelsestörande poster

– realisationsvinster 33 44 34 51

– exploateringsverksamhet 41 53 41 53

NOT 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER

NOT 2 – Verksamhetens kostnader
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Löner -3 087 -3 116 -3 325 -3 393

Arbetsgivaravgifter -949 -949 -1 025 -1 037

Bidrag och transfereringar -179 -184 -179 -184

Material -388 -327 -1 039 -1 025

Tjänster, inkl köp av verksamhet -1 792 -1 856 -1 915 -1 874

Utrangeringar -23 -28 -23 -28

Skattekostnader -50 -47

Övriga kostnader -1 -1 -23 -31

Pensionskostnader -388 -377 -416 -411

– utbetalda pensioner -90 -92 -90 -93

– KPA Pensionsförsäkring -76 -61 -76 -85

– individuell del -143 -157 -143 -158

– löneskatt -81 -81 -81 -88

– skuldförändring inkl skatt -1 11 -1 11

– övrigt 1 3 1 3

SUMMA -6 806 -6 838 -7 995 -8 030

Varav jämförelsestörande poster

– realisationsvinster 0 0 0 0

– exploateringsverksamhet -6 -8 -6 -8
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Noter

NOT 5: FINANSIELLA INTÄKTER

NOT 5 – Finansiella intäkter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Ränteintäkter 3 13 2 11

Utdelning aktier och andelar 62 77 9 0

Borgensavgifter 51 56 0 0

Pensionsmedel 29 94 29 94

– räntor 2 2 2 2

– utdelning 16 31 16 31

– realisationsvinst 5 54 5 54

– övrigt 6 6 6 6

Medelsplacering 4 0 4 0

– räntor 1 0 1 0

– återföring av nedskrivning 2 0 2 0

– övrigt 1 0 1 0

Orealiserad värdeförändring finansiella instrument, verkligt värde 145 5 145 5

SUMMA 295 245 190 110

Varav jämförelsestörande poster

– realisationsvinster 5 54 5 54

– återföring av nedskrivning 2 0 2 0

– orealiserad värdeförändring 145 5 145 5

NOT 3: SKATTEINTÄKTER

NOT 3 – Skatteintäkter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Preliminär kommunalskatt 4 612 4 670 4 612 4 670

Preliminär slutavräkning innevarande år -44 -73 -44 -73

Slutavräkningsdifferens föregående år 2 -24 2 -24

SUMMA 4 570 4 572 4 570 4 572

NOT 4: GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

NOT 4 – Generella statsbidrag och utjämning
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Inkomstutjämningsbidrag 937 1 000 937 1 000

Kommunal fastighetsavgift 195 203 195 203

Kostnadsutjämningsbidrag -158 -170 -158 -170

Bidrag för LSS-utjämning 11 -1 11 -1

Regleringsbidrag 71 105 71 105

Övriga bidrag 48 225 48 225

SUMMA 1 104 1 362 1 104 1 362
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Noter

NOT 6: FINANSIELLA KOSTNADER

NOT 6 – Finansiella kostnader
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Räntor -1 0 -40 -36

Ränta finansiell leasing 0 0 0 0

Ränta på pensionsavsättningar -3 -2 -3 -2

Pensionsmedel 0 0 0 0

– realisationsförlust 0 0 0 0

– nedskrivning 0 0 0 0

Medelsplacering -4 0 -4 0

– realisationsförlust -4 0 -4 0

– nedskrivning 0 0 0 0

Övriga finansiella kostnader -2 -2 -2 -2

Orealiserad värdeförändring finansiella instrument, verkligt värde 0 0 0

SUMMA -10 -5 -49 -41

Varav jämförelsestörande poster

– realisationsförlust -4 0 -4 0

– nedskrivning 0 0 0 0

– orealiserad värdeförändring 0 0 0 0

NOT 7: IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 7 – Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 10 10 31 31

Ackumulerade avskrivningar -5 -7 -17 -22

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -3 -3

Summa bokfört värde 5 3 12 7

Avskrivningstider 3-5 år 3-5 år 3-5 år 3-5 år

Redovisat värde vid årets början 7 5 15 12

Årets investeringar 0 0 2 0

Årets investeringsbidrag 0 0 0 0

Årets försäljningsinkomster 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar -2 -2 -5 -5

Omklassificeringar 0 0 0 0

Övriga förändringar 0 0 0 0

Redovisat värde förvärvade immateriella anläggningstillgångar 5 3 12 7

SUMMA 5 3 12 7
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Noter

NOT 8: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 8 – Materiella anläggningstillgångar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 512 9 638 16 186 18 042

Ackumulerade avskrivningar -3 393 -3 682 -6 010 -6 419

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -37 -45

Summa bokfört värde 5 119 5 957 10 139 11 578

Avskrivningstider 5-60 år 5-60 år 5-100 år 5-100 år

Redovisat värde vid årets början 4 605 5 119 9 333 10 139

Årets investeringar 261 212 272 473

Årets investeringsbidrag 0 0 0 0

Årets försäljningsinkomster -35 -48 -41 -48

Försäljningar/utrangeringar 30 30 22 16

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar -285 -315 -435 -475

Omklassificeringar 542 958 987 1 473

Redovisat värde fastigheter och anläggningar 5 119 5 957 10 139 11 578

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 035 1 076 5 528 5 826

Ackumulerade avskrivningar -667 -720 -3 356 -3 630

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -26 -48

Delsumma bokfört värde 368 356 2 147 2 149

Bokfört värde leasingtillgång fordon 32 25 32 25

Summa bokfört värde 400 381 2 179 2 174

Avskrivningstider 3-15 år 3-15 år 3-35 år 3-35 år

Redovisat värde vid årets början 349 368 2 172 2 147

Årets investeringar 90 97 237 244

Årets försäljningsinkomster -1 -1 -1 -1

Försäljningar/utrangeringar 1 0 0 0

Nedskrivningar 0 0 -1 -22

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar -83 -85 -309 -313

Omklassificeringar 13 -23 48 95

Redovisat värde vid årets slut 368 356 2 147 2 149

Redovisat värde vid årets början, leasingtillg. fordon 30 32 30 32

Förändring av bokfört värde leasingtillg. fordon 8 0 8 0

Avskrivningar leasingtillg. fordon -7 -6 -7 -6

Redovisat värde vid årets slut, leasingtillgångar fordon 32 25 32 25

Redovisat värde maskiner och inventarier 400 381 2 179 2 174

Övriga materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 1 045 1 379 1 457 2 021

Årets investeringar 919 719 1 630 988

Årets försäljningsinkomster 0 0 0 0

Omklassificeringar -565 -940 -1 045 -1 544

Utrangeringar -21 -18 -21 -18

Redovisat värde vid årets slut 1 379 1 140 2 021 1 448

Därav

– grundskolor  371 104 371 104

– förskolor  60 48 60 48

– gymnasieskolor  311 237 311 237

– hamn  178 0 178 0

– södra infarten  0   196 0 196

– bostäder 0 0 0 127

– energi 0 0 151 165

– övrigt 459 555 1 101 571

SUMMA 6 898 7 478 14 338 15 200
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Noter

NOT 9: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 9 – Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Värdepapper, andelar, bostadsrätter

Halmstads Rådhus AB 954 982 0 0

– andelar 5 5 0 0

– aktieägartillskott 949 977 0 0

Kommuninvest 101 85 101 85

– andelskapital 85 85 85 85

– förlagslån 16 0 16 0

Övrigt 4 4 4 4

Delsumma 1 058 1 070 104 89

Långfristiga fordringar

Föreningar 18 17 18 17

Övrigt 0 0 2 10

Delsumma 18 17 19 28

SUMMA 1 076 1 088 124 117

NOT 10: FÖRRÅD MED MERA

NOT 10 – Förråd med mera
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Råvaror och förnödenheter 1 1 16 16

Elcertifikat och utsläppsrätter 0 0 0 35

Exploateringsfastigheter 76 82 76 82

Utgifter 2 7 2 7

Uttag bokfört värde -6 -8 -6 -8

Omklassificeringar 10 4 10 4

Exploateringsfastigheter utgående värde 82 85 82 85

SUMMA 82 86 98 136

NOT 11: FORDRINGAR

NOT 11 – Fordringar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Fordringar mot staten 222 315 222 315

Kundfordringar 80 35 166 103

Fordringar mot koncernbolag 70 95 0 0

– kundfordringar 3 23 0 0

– koncernkonto 39 43 0 0

– övriga fordringar 28 29 0 0

Övriga fordringar 163 151 306 352

SUMMA 535 595 694 770
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Noter

NOT 12: KORTFRISTIGA PLACERINGAR

NOT 12 – Kortfristiga placeringar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Pensionsmedel

Räntebärande värdepapper

– Fonder

Robur - Ethica Obligationsfond 58 154 58 154

Robur - Realräntefond 19 19 19 19

Öhman - Företagsobligationsfond 118 130 118 130

Robur - Räntefond Kort Plus 179 181 179 181

Evli - Investment Grade 85 88 85 88

Evli - Short corporate bond 51 52 51 52

SPP Företagsobligationsfond B 71 157 71 157

Robur - Ethica Företagsobligationsfond 66 67 66 67

SPP Global Företagsobligationsfond Plus 32 33 32 33

Öhman - Företagsobligationsfond Hållbar 10 - 10 -

– Strukturerade produkter 21 24 21 24

– Obligationer

Obligationer Nordea depå 205 59 205 59

Obligationer Swedbank depå 111 63 111 63

Delsumma Räntebärande värdepapper 1 025 1 028 1 025 1 028

Aktier och andelar

– Svenska aktier och andelar

Handelsbanken - Sverigefond Index 423 298 423 298

SPP Sverige Plus B - 214 - 214

– Utländska aktier och andelar

Handelsbanken - Global Indexfond Criteria 154 161 154 161

Robur - Småbolagsfond Global 46 54 46 54

– Strukturerade produkter 78 37 78 37

Delsumma aktier och andelar 701 764 701 764

Alternativa placeringar 84 118 84 118

Likvida medel 56 56 56 56

Delsumma pensionsmedel 1 867 1 965 1 867 1 965

Anskaffningsvärde vid periodens slut 1 650 1 744 1 650 1 744

Marknadsvärde vid periodens slut 1 867 1 965 1 867 1 965

Orealiserad kursvinst(+)/förlust(-) 216 221 216 221

Värdeökning(+)/minskning(-) redovisad i periodens resultaträkning 147 5 147 5

SUMMA 1 867 1 965 1 867 1 965

Placeringar av pensionsmedel gjordes initialt 1999 med 476 mnkr. Under 2019 har 624 mnkr överförts från kommunens övriga  medelsplaceringar. Förändring av 
anskaffningsvärde under 2020, 94 mnkr, består av tillgodoförda utdelningar och räntor 50 mnkr samt realisationsvinster uppgående till 54 mnkr.

Fonder, struktureradeprodukter och obligationer har värderats  till verkligt värde genom att värepapperna har värderas till  marknadsvärde vid balansdagen.
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Noter

NOT 13: KASSA OCH BANK

NOT 13 – Kassa och bank
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Bank 301 500 309 504

SUMMA 301 500 309 504

Kommunen har enligt avtal med bank en checkkredit på 500 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.

NOT 14: EGET KAPITAL

NOT 14 – Eget kapital
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Årets resultat 292 456 447 560

Ingående eget kapital 8 380 8 672 9 704 10 151

Resultatutjämningsreserv 635 635 685 635

Övrigt eget kapital 7 745 8 037 9 019 9 516

Övrigt - - 0 1

SUMMA 8 672 9 128 10 151 10 712 

NOT 15: AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

NOT 15 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Specifikation - Avsatt till pensioner

Särskild avtalspension/ålderspension 37 39 37 39

PA-KL pensioner 48 41 60 54

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP) 6 4 6 4

Summa pensioner 92 85 103 98

Löneskatt 22 21 22 21

Summa avsatt till pensioner 114 105 126 118

Antal visstidsförordnanden

Politiker 4 3 4 3

Tjänstepersoner 0 0 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 113 114 125 126

Nya förpliktelser under året 6 -5 6 -2

– nyintjänad pension 3 3 3 3

– ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 3 3 4

– övrigt 0 -10 0 -9

Årets utbetalningar -5 -6 -6 -7

Förändring av löneskatt 0 2 0 2

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 114 105 126 118

Aktualiseringsgrad (%) 99 99

Överskottsfond hos KPA 0 0
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Noter

NOT 16: ANDRA AVSÄTTNINGAR

NOT 16 – Andra avsättningar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Redovisat värde vid årets början 32 62 387 420

Nya avsättningar 30 4 34 11

Ianspråktagna avsättningar 0 -2 -2 -2

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Utgående avsättning 62 64 420 428

SUMMA 62 64 420 428

Andra avsättningar

Uppskjuna skatter 0 0 327 332

Återställande av mark vid avetablering paviljonger 41 43 41 43

Återställande av deponi 12 12 40 42

Juridisk tvist 3 3 3 3

Övriga avsättningar 6 6 9 9

 

NOT 17: LÅNGFRISTIGA SKULDER 

NOT 17 – Långfristiga skulder 
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Lån i banker och kreditinstitut 0 300 3 555 4 155

Finansiell leasing 22 17 22 17

Delsumma 22 317 3 577 4 172
 

Den långfristiga skulden avseende finansiell leasing består huvudsakligen av leasingbilar med avtalstid längre än tre år.

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 146 155 210 252

Nya investeringsbidrag under året 13 6 48 203

Resultatförda investeringsbidrag -4 -6 -5 -9

Summa investeringsbidrag 155 155 252 445

Återstående antal år (vägt snitt) 25 24 25 36

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 113 130 113 130

Nya anslutningsavgifter under året 21 24 21 24

Resultatförda avgifter -4 -5 -4 -5

Summa anslutningsavgifter 130 150 130 150

Återstående antal år (vägt snitt) 31 30 31 30

Delsumma 285 305 382 595

SUMMA 307 622 3 959 4 768

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,12% 0,10% 0,90% 0,75%

Genomsnittlig räntebindningstid 0,2  år 2,3 år 2,1 år 2,0 år

Lån som förfaller inom:

1 år (kortfristiga skulder) 200 - 1 200 850

2-3 år - 300 1 795 2 045

4-5 år - - 1 000 1 310

6- år - - 760 800
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Noter

NOT 17: LÅNGFRISTIGA SKULDER (FORTSÄTTNING) 

NOT 17 – Långfristiga skulder 
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Finansiella leasingavtal, fordon

Totala minimileaseavgifter 31 24 31 24

Nuvärde minimileaseavgifter 31 24 31 24

– förfall inom 1 år 9 7 9 7

– förfall senare än 1 år men inom 5 år 22 17 22 17

– förfall senare än 5 år 0 0 0 0

Operationella leasingavtal

Totala minimileaseavgifter 196 143 201 150

– förfall inom 1 år 77 73 79 75

– förfall senare än 1 år men inom 5 år 119 71 122 75

– förfall senare än 5 år 0 0 0 0

Hyresavtal

Totala hyreskostnad 1 167 1 151

– förfall inom 1 år 156 157

– förfall senare än 1 år men inom 5 år 376 427

– förfall senare än 5 år 635 567

NOT 18: KORTFRISTIGA SKULDER 

NOT 18 – Kortfristiga skulder
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Leverantörsskulder 278 267 425 420

Skulder mot koncernbolag 203 428 0 0

– leverantörsskulder 50 32 0 0

– koncernkonto 129 360 0 0

– övriga interimsskulder koncernbolag 24 36 0 0

Beräknad skuld kommunalskatt 47 141 47 141

Semesterlöneskuld, upplupna löner 293 312 308 333

Förutbetalda hyror, tomträtter 11 12 72 69

Kortfristig del av leasingskuld 9 7 9 7

Kortfristiga låneskulder 200 0 1 200 850

– kommuncertifikat 200 0 200 0

Pensionsskuld individuell del inkl skatt 158 168 158 168

Övriga skulder 411 460 568 685

SUMMA 1 610 1 796 2 787 2 674
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Noter

NOT 19: PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER 

NOT 19 – Panter och därmed jämförliga säkerheter
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Borgensförbindelser

Halmstads Rådhus AB 4 555 4 705 0 0

Förlustansvar egna hem 0 0 0 0

Övrigt 0 1 0 1

Delsumma 4 555 4 706 0 1

Övriga ansvarsförbindelser

Halmstads Energi och Miljö AB borgen för deponi 49 49 49 49

Fastigo 0 0 1 1

Delsumma 49 49 50 50

SUMMA 4 604 4 754 50 50

Kommunen har en borgensram uppgående till 4 770 mkr varav 4 754 mkr nyttjas. 
 
Halmstads kommun har i december 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och kommande 
förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommun-
invest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Halmstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
5 653 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 930 mnkr.

NOT 20: PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE TAGITS UPP BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA

NOT 20 – Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
 skulderna eller avsättningarna

Kommunen 
2019

Kommunen 
2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Ingående ansvarsförbindelse 1 459 1 426 1 459 1 426

Pensionsutbetalning -84 -87 -84 -87

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 46 44 46 44

Övrigt 5 27 5 27

Delsumma 1 426 1 410 1 426 1 410

Löneskatt 346 342 346 342

Utgående ansvarsförbindelse 1 772 1 752 1 772 1 752

NOT 21: JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

NOT 21 – Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Avskrivningar 377 408 756 803

Upp-/Nedskrivningar -147 -5 149 18

Utrangeringar 23 28 23 29

Gjorda avsättningar 36 2 36 11

Återförda avsättningar 0 0 0 0

Övrigt 10 4 10 22

SUMMA 298 437 973 882
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Noter

NOT 22: ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER SOM TILLHÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

NOT 22 – Övriga likviditetspåverkande poster som  
tillhör den löpande verksamheten

Kommunen 
2019

Kommunen 
2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Utbetalning av avsättningar för pensioner -5 -6 -5 -7

Betald skatt 0 0 0 -10

Utbetalning av övriga avsättningar 0 -2 0 -2

SUMMA -5 -8 -5 -20

NOT 24: RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERINGAR

NOT 24 – Resultat efter balanskravsjusteringar
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Årets resultat enligt resultaträkning 292 456

Realisationsresultat -39 -98

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -147 -5

Resultat efter balanskravsjusteringar 106 353

NOT 23: POSTER SOM REDOVISAS I EN ANNAN SEKTION

NOT 23 – Poster som redovisas i en annan sektion
Kommunen 

2019
Kommunen 

2020

Kommun-
koncernen 

2019

Kommun-
koncernen 

2020

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -33 -40 -34 -48

SUMMA -33 -40 -34 -48



81Årsredovisning 2020

Noter

NOT 25: FÖRDELNING AV KOSTNADER, INTÄKTER, FORDRINGAR OCH SKULDER

NOT 25 – Fördelning av kost-
nader, intäkter, fordringar och 
skulder – mnkr

Försäljning:
Köpare

Försäljning:
Säljare

Finans: 
Köpare 

Finans: 
Säljare

Lån:
Givare

Lån:
Mottagare

Borgen: 
Givare

Borgen:
Mottagare

Halmstads kommun 351 157 0 61 0 0 4 705 0

Halmstads Rådhus AB 5 5 57 30 3 551 0 0 4 705

Halmstads Fastighets AB 104 46 21 0 0 2 700 0 0

Halmstads Energi och Miljö AB1 26 152 5 0 0 398 0 0

Halmstads stadsnät AB 4 19 2 0 0 194 0 0

Hallands Hamnar Halmstad AB 27 2 1 0 0 40 0 0

Halmstads Flygplats AB 6 3 2 0 0 126 0 0

Destination Halmstad AB 8 2 0 0 0 0 0 0

Halmstad Business Incubator AB 1 0 0 0 0 0 0 0

AB Industristaden 6 11 2 0 0 94 0 0

Laholmsbuktens VA AB2 74 215 2 0 0 0 0 0
 

1 Inklusive Halmstads Energi och Miljö Nät AB
2 Intresseföretag, 50 procent ägande

NOT 26: FÖRDELNING AV ÄGARTILLSKOTT, KONCERNBIDRAG OCH UTDELNING

NOT 26 – Fördelning av ägartillskott, 
 koncernbidrag och utdelning – mnkr

Ägartillskott: 
Givna

Ägartillskott: 
Mottagna

Koncernbidrag: 
Givna

Koncernbidrag: 
Mottagna

Utdelning: 
Givna

Utdelning: 
Mottagna

Halmstads kommun 28 77

Halmstads Rådhus AB 28 28 174 77 77

Halmstads Fastighets AB 28 35 23

Halmstads Energi och Miljö AB1 151 50

Halmstads stadsnät AB 23

Hallands Hamnar Halmstad AB 13 4

Halmstads Flygplats AB 15

Destination Halmstad AB 34

Halmstad Business Incubator AB 6

AB Industristaden 6
 

1 Inklusive Halmstads Energi och Miljö Nät AB

NOT 27: Revisionskostnader

 
Den totala kostnaden för kommunrevisionen uppgår till 3 228 tkr år 2020, varav kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår till 2 341 tkr. Kostnaden för räkenskaps-
revision avseende granskning av bokföring, delårs rapport och årsredovisning, uppgår till cirka 250 tkr, varav kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår till 150 tkr.
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Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING  
Kommunen (mnkr)

Netto- 
kostnad

2018

Budget-
avvikelse

2018

Netto- 
kostnad

2019

Budget-
avvikelse

2019

Intäkter
2020

Kostnader 
2020

Netto- 
kostnad

2020

Budget
2020

Budget- 
avvikelse

2020

Kommunstyrelse/ 
gemensam adm. m.m

Kommunfullmäktige -13 1 -15 1 0 -14 -14 -15 2

Kommunstyrelse -15 28 -15 2 26 -49 -23 -28 5

Stadskontor -100 10 -103 16 76 -189 -113 -125 12

Skogsförvaltning 0 1 1 0 1 -1 1 1 0

Samhällsbyggnadskontor -10 24 -6 30 210 -181 28 -11 39

Kollektivtrafik -16 -1 -16 0 0 -12 -12 -12 0

Färdtjänst -41 -15 -46 0 3 -40 -38 -48 11

VA-verksamhet 0 1 2 7 152 -157 -5 -7 2

SUMMA -195 50 -199 56 468 -643 -175 -246 71

Byggnadsnämnd -13 10 -16 6 0 -1 -1 -1 0

Servicenämnd -13 10 -16 6 0 -1 -1 -1 0

Servicekontor -26 2 -29 3 39 -71 -32 -32 0

FM- och måltidsservice -16 -16 -1 -1 421 -408 13 0 13

IT-service 2 2 4 4 134 -129 4 0 4

Kommuntransport 0 0 0 0 89 -88 1 1 0

SUMMA -40 -13 -25 7 683 -697 -14 -32 18

Fastighetsnämnd

Fastighetskontor -17 -2 -12 1 49 -51 -2 -2 0

Förvaltningsfastigheter 3 0 8 11 752 -761 -9 2 -10

SUMMA -14 -2 -5 12 801 -811 -10 0 -10

Teknik- och fritidsnämnd -252 7 -264 1 140 -401 -261 -269 8

Kulturnämnd -126 0 -128 0 16 -145 -128 -129 1

Barn- och ungdomsnämnd -2 039 3 -2 156 -14 312 -2 504 -2 192 -2 228 37
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Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING (FORTSÄTTNING)

DRIFTREDOVISNING 
Kommunen (mnkr)

Netto- 
kostnad

2018

Budget-
avvikelse

2018

Netto- 
kostnad

2019

Budget-
avvikelse

2019

Intäkter
2020

Kostnader
2020

Netto- 
kostnad

2020

Budget
2020

Budget- 
avvikelse

2020

Utbildnings- och 
 arbetsmarknadsnämnd

Ekonomiskt bistånd -73 -8 -77 -11 3 -81 -78 -62 -15

Arbetsmarknad, omsorg och 
utbildning

-597 24 -633 0 237 -881 -644 -650 6

Summa -670 16 -709 -11 240 -962 -722 -713 -9

Socialnämnd -765 -30 -765 1 155 -924 -770 -794 25

Hemvårdsnämnd -1 143 25 -1 196 13 269 -1 476 -1 207 -1 241 35

Miljönämnd -12 0 -13 0 52 -93 -41 -54 12

Räddningsnämnd -74 -1 -75 1 17 -95 -78 -80 2

SUMMA -5 343 65 -5 551 72 3 152 -8 751 -5 599 -5 788 189

Budget inklusive resultatbalanser, -24 mnkr. Under året har inga tilläggsanslag beviljats.

Halmstads Rådhus  
AB-koncernen (mnkr)

Resultat
2018

Budget- 
avvikelse 

2018

Resultat 
2019

Budget- 
avvikelse 

2019

Intäkter
2020

Kostnader
2020

Resultat efter 
 finansnet.

2020

Budget
2020

Budget- 
avvikelse

2020

Halmstads Rådhus AB 35 18 26 13 112 -87 25 20 5

Halmstads Fastighets AB 150 21 159 24 868 -673 195 142 53

Halmstads Energi och Miljö AB 155 11 144 9 943 -860 83 137 -54

Halmstads stadsnät AB 44 15 41 7 142 -110 33 28 5

Hallands Hamnar Halmstad AB 12 1 10 0 166 -151 15 15 -1

Halmstads Flygplats AB -12 10 -17 6 35 -49 -13 -20 7

AB Industristaden 2 4 1 0 19 -12 7 0 6

Destination Halmstad AB -48 15 -33 17 5 -38 -33 -45 12

Halmstad Business Incubator AB 1 1 -5 2 4 -10 -6 -8 2

SUMMA 338 96 326 80 2 294 -1 989 305 269 36
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING 
Kommunen (mnkr)

Netto- 
investeringar 

2018

Netto- 
investeringar 

2019

Inkomster
2020

Utgifter  
2020

Netto- 
investeringar 

2020

Budget
2020

Budget- 
avvikelse

2020

Kommunstyrelse/ 
gemensam adm. m.m

Samhällsbyggnadskontor -204 -224 48 -89 -41 -332 291

VA-verksamhet -61 -62 24 -121 -96 -113 17

Summa -265 -286 73 -210 -137 -445 308

Byggnadsnämnd 0 0 0 0 0 -1 1

Servicenämnd

Servicekontor 0 0 0 -6 -6 -3 -3

FM- och måltidsservice -1 -2 0 -2 -2 -10 9

IT-service -47 -37 0 -30 -30 -50 21

Kommuntransport -9 -7 1 -5 -4 -14 10

Summa -57 -46 1 -42 -41 -78 36

Fastighetsnämnd

Fastighetskontor 0 0 0 0 0 0 0

Förvaltningsfastigheter -506 -659 0 -513 -512 -660 147

Summa -506 -659 0 -513 -512 -660 147

Teknik- och fritidsnämnd -105 -177 6 -216 -211 -411 201

Kulturnämnd -7 -3 0 -2 -2 -3 1

Barn- och ungdomsnämnd -22 -14 0 -21 -21 -73 52

Utbildnings- och 
 arbetsmarknadsnämnd

Arbetsmarknad, omsorg och utbildning -4 -7 0 -15 -15 -21 6

Summa -4 -7 0 -15 -15 -21 6

Socialnämnd -1 0 0 0 0 -2 2

Hemvårdsnämnd -2 -1 0 -2 -2 -4 2

Miljönämnd 0 0 0 -2 -2 -4 1

Räddningsnämnd -6 -6 0 -3 -3 -11 8

SUMMA -975 -1 199 79 -1 027 -948 -1 713 765
 
 
I investeringsredovisningen 2020 exkluderas nettoinvesteringar för finansiell leasing uppgående till 34 tkr.

Investeringsbidrag från statliga och regionala aktörer uppgående till 6 mnkr samt anslutningsavgifter för VA uppgående till 24 mnkr redovisas bland 
 investeringsinkomsterna 2020.

Budget inklusive ombudgeteringar, 568 mnkr, och tilläggsanslag, 22 mnkr.
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING 
Halmstads Rådhus AB-koncernen 
(mnkr)

Netto- 
investeringar

2018

Netto- 
investeringar

2019

Inkomster
2020

Utgifter
2020

Netto- 
investeringar

2020

Budget  
2020

Budget- 
avvikelse 

2020

Halmstads Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 0

Halmstads Fastighets AB -442 -563 198 -373 -175 -235 60

Halmstads Energi och Miljö AB -113 -148 0 -212 -212 -220 8

Halmstads stadsnät AB -87 -102 0 -75 -75 -81 6

Hallands Hamnar Halmstad AB -40 -8 0 -8 -8 -24 16

Halmstads Flygplats AB -7 -10 0 -4 -4 -25 21

AB Industristaden -36 -4 21 -4 17 -4 21

Destination Halmstad AB -1 0 0 0 0 -1 0

Halmstad Business Incubator AB 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA -727 -836 219 -677 -458 -589 131
 



Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har  granskat 
den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämn
der samt genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som 
 biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk
samheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, 
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit 
det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas 
redogörelse 2020”. 

• Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar 
i Halmstads kommun i allt väsentligt har  bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
 ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

• Vi har noterat avvikelser mot god redovisningssed 
avseende redovisning av äldre exploaterings
projekt, periodisering av statsbidrag, redovisning 
av medfinansiering av infrastruktur, klassifice
ringsfel samt skillnader gällande redovisnings
principer i den sammanställda redovisningen.

• Noterade fel bedöms dock sammantaget inte 
vara väsentliga utifrån kommunens omsättning 
varför räkenskaperna i allt väsentligt bedöms vara 
rättvisande.

• Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna 
kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

• Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. Av de finansiella målen för år 2020 är 
samtliga tre mål uppfyllda. Vi bedömer, utifrån års
redovisningens återrapportering, att verksamhetens 
utfall delvis är förenligt med fullmäktiges över
gripande mål för verksamheten. Av fullmäktiges nio 
konkretiserade mål bedöms sex uppfyllas. 

• Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelse, kommunens nämnder och gemen
samma nämnder, beredningar samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ.

• Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner 
 kommunens årsredovisning för år 2020.

Jan Olof Johansson  Peter Nofors  Ann-Charlotte Westlund  

Kerstin Persson  Birgitta Larsson  Lennart Eriksson  Björn Ericson

Peter Holm  Göran Ericsson  Ludvig Andersson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse för år 2020, De sakkunnigas rapporter under året,  
Granskningsrapporter lekmannarevisorerna, Revisionsberättelser kommunala bolagen.

Revisionsberättelse  
för år 2020

Halmstad den 8 april 2021
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Anteckningar

 Anteckningar  
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Halmstads kommun
Box 153, 301 05 Halmstad

035–13 70 00, direkt@halmstad.se
www.halmstad.se

Omslagsfoto: Patrik Leonardsson
Övriga foton av: Patrik Leonardsson, Hallandsposten, 

Anders Andersson, Joakim Leihed, Patrik Ljungman 
(Oh My), Stephan Bozic, Elin Bryngelsson Lidestedt 

(Getinge), Thomas Johansson (Vinnalt Foto) samt 
medarbetare inom Halmstads kommun.




